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 يلزنل اهدعب

 ةهبج ياب 0 موي يناث ِ س

 ىلا تهجوت احابص موي يناث كس َج

 تدروف ايرث  ةعاسلا دحل اهيف تقإو ةيطبضلا

 هبلطب بارع دمحا نم ةيطبضلا رومأ+. ةلصوب
 تهجوت اًضيا انإو ماقف يقرش بابب هفرظل هجوتيل .

 ةيطبضلا روم أم لباقت ابو يقرش بابل انلصوف ةعم
 لغب مراضمتما مزال ةنا ةتربخا ينارعلا عم

 لاانق نيجي .ةدوجوملا ةظروالا شنخ لغل
 آو ىلا لل هع تمجبر : .ايفرضإو .نيلع لل

 ةبار كك سأب | دوجوم تنك كنا ثيح 8

 اض نوكي ام ةمذ انل لفف ءاعبرالا موب يف

 ٠ قيرحلإو بملا :ةلأس يف
 ةيطوضلاب !ًدوجوم تنك اًبيرقث 1ةعاسلا جا

 رشآ دبا ١ ؟ للم سل اهينواعم دحار ضخ ذا

 دلبلاي ةاذان“ قلطا ياس نايلس ناب رومأملا
 يزيلكنالا لوطسالا نال ةرجاجلاو ليحرلاب مهربخي

 دلبلا برضيس
 2 لش دللا لاك تانجو ةلعبفلا نب
 ةوج ىلا تهجوتف ةعيش ةل احب مىشفعو مهايعب

 كمت تنئاو ا يذلا لوك هرتلا تدخو ةيدمملا
 يدنفأ دمحا ىبسملا هرادكح نم تلو جالسلا

 ةهجحي رضح ياس نابلس نا لاقف ربخلا نع مين
 نيكاكدلا دحا رسكو ركاسع ةلمجةعمو لوق هرقل ٠
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 نأ لاقف هدوصقم

 كلذ ةطيلاشس للا هرثث اما وعل

 دا رج نا ليل يوكل ناكملا
 أهدعبو مهفرعب ةعنم راص ةنإو زاغ اهيف دي
 ياس نايلسن ثدجوف ةيشنملا ةهج ىلا تيشمم انا
 نوك ةلاح ةهجلا كدتب !دوجوم اضل هيالاو اهب
 .. يالالا كلذ ىلء ًصصخم سبل ةروكذملا ةهجلارنخ

 "كلءلاق اذامو هلل تلق اذام“ .س
 ةمئتودلا نا لاق ربخلا ام ه1 تلق

 از! دقي الا برضت نأ فرع ةي زيكتالا
0 ةناأسف اهيلا اههلست رصي مل اذا فصنو

 

 نه نرع رزظنلا فرصا نأ ءاجرلاب هل تاقف

 دلبلا قرح نكمي نم رماب هل تلقو. ل اوحالا

 ةتكرتف كلغش سيل هنا يل لاقو يلع روهف

 ظفاحلا وا ةيطبضلا رومأم ربخال تهجوتو'
 اعدشل ملف ةلاحلا قه عنب مرمإوا رادصاب

 هجونتو يأس نابلس كرتت نا لبق س
 ءادتبالاراص ناك له ظفاحلا وا طباضلا رابخال
 لا فنعم

 ءادتبالا لصح ناك ام ج

 كلذ نعي س

 : ظفاحلا وا ظاضلا نع تشحن أهدعب 2

 ناويدل تهجوت اهدجا ل امو دلبلا تاهج يف
 . اههف سلو نيقولغم اهم دجوف ةظفاحلاو ةيطبضلا

 8 ىلا تهجوتو ةيشنملا ىلا يناثلا تعجرف دحا

 يرش باب

 ١ ةيشالا فر# تثتررمد كعوجر دنع س

 لبق هنا يضتث لوصالا
 . ةيلس اهلسي الو اهقارحا ريصي دلبلا نم جورخا

 نين 3 7 دا
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 باطخلا اذهب ممع نييكاحلا تافارغلتلا '

 اس نركب تيراظلاب هيو اننعإ ١
 هيف 3 1 ل هلضأ لع علطا ٠ اذ

 . هاا
 ظ كل ملم وع بايب اذه © .نلأ
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 كلذ نع بواجا ردقا تسل“ ج

 : ردقن لل اذالا س

 متخاالو ةيفخ يلا اًركذتماتسنل يقال ج

 اًربَج فخ يفا ةرورضاابو اذه لفت ءايشا ىلع

 فازرغلتلا اذه:لثم ىنع

 فارغلتلا ىلع دتخلا نع هتف وأ نم ِ
 . كل لصحي ناك اذاف .نيروكذملا

 نأ .لضح اه لثم يل لصح ناك
 مال اقباس ,نيظنحتسملا ماقٌئاق وهو ىلبق ناك

 ٠ موف وب ا هنوكل هوتفر

 باوجلا. ىلع «تيتررجلا .نيتيشاخلا - س

 أموي ل لسرا .يبازعلا نا انمونضم روك ذملا
 هوغمدق يذلا فازغلتلا نإو تافورظم ةعب را

 تفيراظملا لل .ياذ دطصلاب: قه ةددلا هيغل

 مل لهو بيراظملا كلنب !ًرزحم ناك اع.دفآف
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 ١ يتأي !؟ لكسو رضحتساف

 «ىلع .بكارملا نم عفادملا برض موي .س
 ةهج ياب”تنا تنك ةيردنكسا يبإَوط

 لوا نم ةيطبضلاب اًدوجوه تنك جا

 برض راض :نا دحل احابص يلزنم نم . ينجون

 ىلع رورملا تيرجا تهجوت اهدنعو عفا داا

 يلزنم ىلا تهجوت بورغلا يفو .تالوق عفلا
 انييك تفصنو ١ ةعاسلاةيطبضلا ىلا ا تلك



 باب لع لوناك نيذلا

 مقرب .اج ع
 م ةنسوبنرج ١ ةعفإ دوك لذ ف

 ةيطبضلا

 : نجع 0 لجوا د 0 تنا كيلط

 م كلت ف

 اك نيروكذملا غم ةيطبضضلا زمام لع
 00 ا ل له سس

 ' نئروكذملا عم

 *أ| ةعقإولا لبق. انأيع تيكينال يردا ال ج

 ةعقاولا موي الآ لزنا ملو

 نم لزع'يبارعو ةرازولا تفعتسا الل ّس
 ةيردنكسالاب متيرجا !ذام ةيداهجلا .ةراظن

 .محرلا دبع ىنطصم .يببلط اهموب.يف ج
 ةلهجو يأن ناهلسو وه ةتدجو هيلا .تهجوتو

 2 -_ معمو 1

 1 م 20 ناك ةكل ععب الرع

 < كلذكو دلبلا قرت فارغلبلا اذه لرب اذا
 ةدهلا ياسلا» طابضت بصلاو طابضضلا
 روم أم بلط هنا ىتج كلذ ىلع نيقفاوم اوناك
 صم وه أمي مربخأو ةظفاحلا لكي ةيطبضلا

 ىلع اون ند عم محا نا ين« بلطو هباء
 نمالاو نيظنحتسسملا را دكح يفوكةنضبف فارغلبلا

 لوصح مدع لجال هيلع تم دق ينم بولطم

 هيلع مخلا يف نا ملعا ينوك عم دلبلاب .لخم رما
 نمل اف ةلوبق» نه يراذعا نكت مل ناف ةيلوئسم
 ةيويدخلا ةييننلا ةرضحلا نم ينغ ونعلا
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 ىف نيظنحنسملا نادكحو ماقْماَق تنا سا 'فالخ ةيظيضلل لباخملا رجلا لأن لع نيتلم

 - قاوطم ةرادا تحن تسلو اهاذبب ياو ةلصم

 . هيلا هجونت ب كبلط نا درج ةنا ىتح محرلا دبع

 كيلا هبلط درجب كهجوت بابسا نع لتقف
 ةنا لب ةيمسر ةينيكب هيلا هجوتا-ل يف ج

 طباض دنحإو هنوك ةنصب هَل تب ,عجوت يل لسرا امل

 'ء . يل بحاصو

 هاندا ةيروص ةروخلا بوح اذه 7

 يبارع ىلا: كفالخ ١ كردو كنس هيلع مولخو

 تا ةروض
 - يراترضج مدنفأ ولتداعس

 ةلّالل ضرعن مارتحالا. تابجإو.ميدقت دعب
 ترم فارغلت ردص ةنا :دايس تفيرش ةماخت

 7007 آي ةرارزلا ءليجتما وب ةنلعم .ةيويدخلا رضجلا
 "2 ترض طانت ةيرجل و ةيركسعلا ةرادالا .ةرما
 فاونلا شيئر ةداعسلو فارغلتل اب هبانحل انضرعف

 ةداعس نم ءافعتسالا لوبق نع نيضار ريغ ايناب
 لصحي ل ثيح يبارع اشأ. دما ادتيداهج رظان

 ةعيرشلا الو ثيناوتلا فلاخب يش هتداعسا ن

 . نع أّدنت ةمواق» لكل نيدعتشم اننإو ةيددمجلا
 . ىنا ليف فارغلتلاب دنن ل ناو هئافعتسا بيس

 ٍثدحي اهف 'ةيلوتسم تحت نوك ال ةعاس رشع
 . ةناب انمهتي يويدخملا -بانجلا نم فارغلت_دروف
 ءايلعلا ند بفلئوم سا ليينلا اذه يف روظنم

 هونتو ةيداهجلا ءاسورو باونلاو يضافلإو

 ماظعلا طابضلا تارضح نا هنع يكحْلا ففارغلتلاب
 700 ايلا كلذي مايظطأ ا ةيرجللاب يضرجرلا

 7 فارغلتلاب اناث انضرعا ركذ ام ىلع انبف ةتونلاب



 عبانلا ةينانؤللا ظنحل دمملا كولبلا و اهيا
 ةثالثلا تاهجلا ركاسع سبالم نا ثييح ةراختللاب ٠

 نيظنتملا ركاسع سبالا نيلئام مه نب ركل 3

 ةيطبض تادويقرتافدب توبثهو كلذ لصحاك ِ 0

 اننسكسل ثيل

 7 ميدكلا 0

 تادويق 10 ثتوبنملا كاذ وه ا

 ةيطبشلا ٠

 41 ةنس وينوج د هنأ وه جا

 ادوقن اهنم بلطو هيف ةدوجوملا فسأ ددهو 1 نييوابروالا دحا تيبالخاد هنوكةلاحةينابوللا 0 هولب ركاسع دحا طبض راص لئالق مايأب ٠
 ناك يذلا 'ريفخلا :يثايزويلا ةفرعمب هلطيض راشو ١

 ول ةنأذ فقريق 007

 ةيطمضلا فو هيلع 3 لا 2

 مع ةيطبضلل ةدافاب لسرإو نيراطعلا لوق.هرقب ٠

 ةداغس ىلا ايل اني لصنق بانج نة 0
 زكاسع دحا تزأ اهادزم ةيودكللا 00

 نإو نييوابروآلا تاّثسلا دحا دده نيظنشتلا]

 ينربخا اهنقوبو ةترظن

 قباسلا يركسعلا ل اسرا راصف كلب ظفاحملا

 دحإو ةطروالا يثابكب دي نع رو هظبض

 هتيروتلجال ايل اتياونالصتوق كا ةطفاقا
 يذلاوه ةنا تلاقو ةتفرَغ4 ةةرظن امو تسلا ىلا

 قام اًدوقن اهبن١ ذخإو ادددهو لي لخد : د

 ترم روكذملا كولبلا ركاسع ريش كلا ٠

 ركاسع مهدب بترتو رصم ىلا اولسرإو ةيردكسل- +
 ةيلطتفلا باب, انآ لت ذوجو ةهنش ل ١

 0 بك تسل ينال معين عا ] قف
 ناث مزالم دحإو م ةيطبضلاب 03 ل

 ناك يذلإو ركاسعلا عم

 ركاسع ةفبجلا كلث يفو ةلسارم كول انا
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 كلذك ةيطبضلا يهدؤغتخ“و يغابكبلا عم ةبمولطلا

 اهيف نودوجوم

 ماما ]وناكن يذلا ىلتفلاترظن لق. س
 ةيطبضلا باب

 لب ةهجلا كلتب اًدوجوم تنك ام انا
 تحضوا اك ةنابللا لوق هرق ةهخي ادوجوم تنك

 ةيطبضلا باب ماما ىلتفلا دوجو نأ س
 اهقو يف ملاثهراص ام ةنال موهلل دهوش

 تيران يناذ نيلوتتم مرظن ةهج نم جا
 ةيطبضلا باب ماما نيروكذملا ىلتتلا ضعب
 بورغلا دعب كلذ ناكو تابرع ىلع ن ولقي
 الو ةكرعملا لاخ نيروكذملا رظنا مل انا اننا

 مهف لتقلا لوصح تقو
 ماما معرظن نيذلأ ىلثقلا رادقم ام“ س

 ةيطبضلا

 0 نا ين 5 الو اليل - 4

 بميرفتل اب وأو لق س
 ىلا رشع' ةسهخ نم مم معرظن ن ؛,ذلا ج

 آليا تناك ايندلا نال نيرشع

 نلاسوب هبنكلا عج مرظن ال -

 نع ةيطبضلااب كنتطروا نم نيحملا 0
 ىلتتلا كاوا ةينيك

 نيروكذملا لقتلا نا يل لاقو ةيلأس َج
 نانا: ناغأ كاين نع نيرضاح 6

 : ةيطب فضلا

 لقا ند لكلا كنارأ هم ترظن ةمأ < قب
 ركاسعلا خب برضلا نم حرج

 تنشك امم ينال كلذ تران امال َج

 دحا ىلع

 اوناك نذلا ىلنتلا ضيا ترظن امأ س



 م تا
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 نيراطعلا لوق هرقب اذوجوف تنك اًبيرقت راما
 هنا ربخأو ةاللا لوقورق ركاشخ دحأ رض

 لاحلا ينف مدنلا ةنابللا ةهج يف نجاشم_تلضح
 رادكح تربو ةهملا كلن ىلا تيجو تف

 ياخ يدنفا ديمه ىسملا نيراطعلا لوقهرق
 لا هلا رع تاع لاراب ىئانزوللا

 يلوصو: لاحيو ةرجاذملا ةهجب يذلا لوق هرفلا
 ةلابقلا نك انه ديدجو ةطخلا كنقلا
 لآهأ دحأ انمانإو .اضيأ ةظفاخلا لككوو
 كلب 0 ةيردنكسا

 انرصف نييوايروالاو ىلاعالا نم ةلمح: ةهجنا

 سيلوبلا ركاسعو نحن .ةعبنجا ماعلا قب رفت ير

 كلذ ينو ةنابللا لوق نب نيذلا ركاسعلاو

 لوق هرفلا رظان هربخإو ظفاجلا ةداعسر ضح تنفولا

 ةدوجوم ا تويبلا دحأ نم ران برض :لصح ناب
 تيبلا كلذ ة لد :ظفاحلا ةداعسف ك انه

 يقف ةير دنكسالاب ايل انيا :لصنق بانج هتقفربو

 عراشل اب تاقلط ةلمج ران برض لصح اهتقو

 تانلطلا توص انعاس لاح يفو يبهاربالا

 نيظنمتسمللا نمركاسع ضعبو تاغجوت ةروك ذأ

 نيدوجوملا . سانلا نم اضعب انطبضو سيلوبلاو
 ىلا مانرضخإو رانأأ نوب رضي اوناك نيذلا ينعا

 رضحا نا ينرما ظفاحملا ةداغسف ةنابللا لوق هرق

 اميصنغا تلواق رئاخلا نه نيئابلا ركاسعلا
 طقنلا نع ةطروالا زكرم ذعب ةبساناو مراتضحال

 بناجالاو يلاهالا الع ترثاكت ةكرعملا اهب يقل

 نادل هي نكح اننا رانا رض رلصو

 انردو نلاكدلإو توببلا نه امورع يبهاربالا
 نوبرضي نيذلا نمو ضعبلا طبضنو يلاهالا عنم
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 مهوك ةلا> ةيلون مملاب مهلع دوعت ةلخم روما يف
 2 0 ةحارلا .ظنح مخ« بولطمو نيظنحتس“
 0 ةلاحتا ةلازال مويلا كلذ يف مداهتجا ةياغاورجا

 20 ققحت وأ دهوش ناك اذاف ةلصاح تناك يتلآ
 |0000 ورك ميم دحأ نم ةلخادم

 روض ١ -



 لسرلا يارسل .تهجوت مث كانه يبارع دمحا

 لبق يقرش بابل تاو ليرلا نم تدتو ٠

 لمرلا د ا ةهجوت اف اذا. ع 3

 ئرضفلا رابخال لسرلا لل تهجوت م
 بودنملا عم ةملاكملا يننكمي ال ةناب ةيويدخلا

 تلاذلو هجوتو ىفتنا داعيا نإل رطل ْ

 ركاسعلا ل ىلع تاديبعت تعزو له نم

 لااعا ءانثا يف لمرلا يارسب نيطانحم اوناكنيذلا .
 نودروكلا

 للذي معا م َج ا
 يف قرش بابل لمرلا نم تدع الا س 00

 اذامو نم تيأر ةعاس بووك لبق ءاعب رالاموي ٠

 تييرجا 7
 الو يبارعرا ) قرش باب 0 اصواملا ج ٍ : 5

 ةهجل تهجوتو لايشلا ةهجل تيل كاع ١
 ةنا ليق قارع دمحا ىع 9 او ةيدومجلا

 ناك يذلا ك كب نيسح ةيدووحلا نم 0

 ىتح ةيدورجلا 3ع يب ٍرظ يف تن رغما انأو يعم . 0-6

 انه دوجوم يبارع نا يل ليقو يروكلا تلضو 3 1

 ضييبالا ملعلا عفر دعب ءاعبرالا موي يفس نس 02030
 كلذ لصح فيكف يباوطلا نم عئادم تقلطا 200
 عفا دم قالطا ينغلب 1 كلذب 9 جا 12 1

3 

“1 : 
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 ا
 م
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 نم عجرف ماما 31 0 ١

 نم كلذ ناكو عفادم قالطا تعم ِج 8 1

 ظ كارا 3 0

 ضييالا ملا خر يت سا 2 ا

 ناكو يقرش بابل تهجوت تدعالا 0
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 اًبيرنل 4 ةعاسلا يف عفدم لوا دنع َج

 41 ةنس ةدعقلا 1/ يف نجلا ىلا ديعإو
  ءاضعا ءاضغعأ ءاضخأ

 يرسي نايلش 2 يصولخ قطصم رابخم درحم
 يدهح قيوع -:نعار قطو

 يدهشافسوي  يثذ دمحم

 نيدلا دعس

 بلاغ يلع

 . نوبسوقلا سيئر

 بوبا ليعامسأ

 +( دواد ىلع رضحم )*

 ' ةعقأو ف نياؤزوقسم ماةمئاق كك

 /1 ةنس وينوح ١١

 ل ا ل ولف
 ْ كتبتر

 يف نيعمو ةيداهجلا ةراظن عبت 2 4

 اهدعبو ةيجلا ةيريدب ةيركسعلا ةعرقلا لاغشا

 ْ تيقرتو ةيردنكسا نيظنحتت“للا ثننيعت

 دوبخم له كتيقرت ىرجا يذلأ نم س
 ينارع وأ ياس

 ملعا الج

 1 0 مشو 1

 ةيردئكسالاب تلصح يتأ ١ 47 ةنس وينوج

 "نم يبرع 4 ةعاسلا روكذملا مويلا ف ج
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 نيدوجوم !وناك نيذلا ركاسعلإو يرإوسلا نع 3 0 بروس :. كلذ 3 1
 ةيويدخلا ةرضحلا رما بسح مهيقباو اهدق كانه

 ةعبرالا اءإو هدايب كولبو يرإوس ناتطروا مو
 اذه اوهجوت نبذلا يالا يح 5 نم تاكولب

 ةدوعلاب مهترماف يساغا لوتغاص دخإو 0 مويلا

 روك ذملا يساغا لوتغاصلا فرعن مل نم

 ْ هيشه يدنفا يلع وأ
 ناهلس ىلع يشلا ىلإ صخشل فرص س

 7 لياجلا تايهام نم كيدسن عزوتو ! 2 1/ غلبم

 هفرعت له

 تكف لوي برغم لجر وهو ةفرعا من ج
 بتكلا يف ام م

 مءاال َج

 غلبملا انه هئاطغأ بايسا ام نم

 ناسحالا ليبس ىلع انم 2_0

 نالا دجوي نبأ 0

 يرغلا ىلا ر فاس افا“ ةدم نم ةرا لج

 يسونسلا ويشن

 اينافليا ع
 عمج ةُئاق ريرخ ْ يسيل 0 دي

 لجرلا اذه ناعحالا

 ةئاقلأ لهو ةيداهلا 9 بتاك ينسح كب

 اغليم عضو انم لكو سانلا يدبا يف تراد
 يخف - ةسمخ ع انإو

 تسر يحس اى خيام لع .٠ اصخت

 : عملا

 د كلذ 0 لاق 5 سس

 ع 2 للا رع ع ا ا دب الن

 000 اي يب دبل ل هيرمان
 1 اذهب دئازلا ا تبجوأ يلا بايسالا

 5 ني صخو امن ةنيزخآ نم فرص 2

 يناذلا رهشلا يف انتاقاتقسا 0 تيرتاب ناكر ل
 امدقم ةنيزتملا ن نم هفرص

 بسلا اذهب غلبلا كلذ 34 يطعأو
 يذلا غلب اذه هل يطعإو معا ) ج

 8 ةقدصلا لوبق لع ةتيطعا

 ا دمحا لزنم امزالم ناك ةنا لعن لأ 0

 يبارع

 7 : انايحا

 دعو كعم ناكةنا لاق كب ناركيت ِس

 00 كلكو ياس نايلس اكتقوا ةيشالاب اكرورم.
 000 جدو نيكاكدلا سك ابراج تقولا كلذب ناكو .

 نأع ناب رإ 2 ١

 000 راخإو ل ايبألل هجوعلاب تنلكت 0
 0 دير يرركلالا كلل لوري ولاهم ناب
 000 لم دت 1 او تهجوتو يلاعلا نبابلا ضئاصخت

 0 نبأ يلا تهجون تدعو

 0 1 روب لعرلا انهن ملأ

 2 دراي ناك اأو اًماد يقم نكي مل 3



 ل ب 7 0 :

 تيرجا اذام .س 00 0

 مفاد تيار 07
 ىلع تبن ةتيزجلا يذلإو عفادم ّرَأ ل 0 ١
 مث:لدرلا قالغق يف ركاسعلا لاخداب طابضلا 200
 ًالئاق ينلأسف يويدخلا بانجلاةفرطب تلط 220
 تلقف مولا اذه يف ركاسعلا ءالوه ليل اذام 2020
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 ,ىنعب وه كلذ ركذت مدعب لوق نا جا

 ةيداهجما رظافؤا راظنلا لحم ني 022
 نودروك عضو ةيردكس مك هع 5 3-0 3

 كلذ نع كنامولعم يف 0 لمرلا يارس ىلع 0
 ةملاكملا يف تنك مويلا كلذ ٌّى 2

 1 رجلا ةهج نم يروضح دنعو ل اريمالا 0 5

 نودروكلا عف عفرأو لمرلل هجون ةيداهجلا رظان ل

 يذلا رنخلا نرع ةيويدخلا نرضحلا نه لسو

 هتايلعل بسح ىلع هبنرو +

 ١ نم معن ملأ 2

 معا
 نودروكلا تدجو لمرلل تهيجوت امل, س- 34 ٠
 ال ما اعوضوه

 تدجو اذاه

 تاكو
 فكنوذ ايناج تدجو ج

 ا ماما اًروباط
 ياس نايلس :رادكج يالا يس 1 نم هدايبلا 1 0

 نا يليق يلق نم يالا 0
 تدجوو يارسلا.لوج انودروك اوناكركاسعلا 20 ١
 ةيلبقلا ةهجلاب يساغا لوقغاصلاو يشابكبلا 23

 لفكؤ كلذ كعب

 رجلا نم ترضح ا لب ةينيكلا نهب معا مل
 (| عقرل لدزلل هجونإ نا ةيداقجلا رظان ينربخا 2302

 : تودرركلا# ذه عضوب رم

 رع ةب وبدلا عرضخا نم ماهنتسالا أف ريزنقللا

 7 هدي رزل هل يذلا رشكاو قلب يذلا رفخما

 ش 0 00

 يع بابسا نع ينل 3

 ا 5 ةيالب 8 هيلع اا

 نيدلا يوم نم ينغلب اها كلذب يلع مدعل اًرظن
 يتاح 31 م !ًريرنجأ 00 مهنا كلب

 ناب يباجا ماتبا .مزاللا ركاسغلا نغ يويدخلا |
 طفف"ةيدقلا ركاسعلإو يرإوسلا م نوقبي نيذلا
 مه مورل الف مونيلا | ذهب ار نيذلا اما

 نا يوهدنلا بانجلا كل لني مَ ص

 م 'يارشلا مترضاحو ركاسعلا ءالوه مترضحا
 برذقأ ينا نوقئاخ له

 0 2١ ةتبجاو كلذ يل لاق , مج

 كو هيدي تلبقو دلبلا ب 0000-

 3- و :ء:رماب# كعب ايف“ كغلب ل

 بداس يلو 0 |
 ةياهملا رطل تدعاملل يناف ينغلب م 75

 ”نودجلا:ناب ينباجاف نودروكلا عضو ن 0 3

 ' + اهؤاعم كلذ ىرجا يذلا وه ياس ناس

 1 تحت 5 2 يان تكايلس له رف

 كنراذدا
0 1 

 ايدل جد

0 

 هلأ مج

 0 1 55 هاك | ةدتاسلا ايبجر قم |
 مهلخدإو نوذزوكيلا ا

 00 37 0 : :قالشفلا

 اا َج 1 قانا 6

 ٠ حلا نيَخ :ةناف 0 تحن نكي

 2 50 نع ياسا نايلسإ لسن ملأ

 ع
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 اما نآرف ةوالت اهيف ناكو رثسلا نم هتدوع
 ةيردبكسا يف تنكف ةننانلا ةوعدلا يف

 نش يف مالكآ ةنيبو كنيب لصحي لأ س
 انشأب ملح

 اياها
 راودلار فكن م كروضح دنع ةنا ,تلق ..س

 تايلعتلا يف ابو وه نم كانه اليكو تكرت
 هيلا اهتيطعا يتلا

 محرلا دبع كي ىنطصم وه ليكولا .ج .
 لصا املةنا هلل تلق لب تابلعن هيلا ظعا لو
 يفو ثايلعتل اب اقارغلت هيلا لسرا رصم ىلا
 ليكو نم فارغلت هل ررحت يروضح دعب عفاولا
 ءاضيبلا مالعالا عفرو ةيدوهلا ش ةيداهجا

 14 تبسلا موي ةسلج ررقل ام ىلع ءانب
 يتافيرشت ةداعسل رحت ناك 14 ةئنس ةعفلا

 تارباخلا تناك اذا اع ةدافالا بلطب يويدخ

 برش لبق ةيردنكسب نيتعفد تعقو يتلا
 ركاسع نادنموقو روهس لاريمالا نيب عفادملا

 بواجو اشاب هبلط لل اهبلست راص ةي ىديكلا

 هتداعس حرش دروف هفالخ اهلتسا وا هيدخي اهنع

 هدافم

 قاروالا نا وه هتداعس للاب يف يذلا نا
 هس اهبل ت راض ناتقرو اهددعو اهنع يطا
 اشاي هبلط ىلا تقولا كاذ

 ررق 55 ةنس "عقلا مال ءاثالثلا موي يف

 امو نبلا نم اشاب هبلط راضختساب نويسموقلا
 ةمزاللا ةلئسالا سيئرلا ةداعس هيلآ هجوورضح

 قي ؟ اهع باجاف

 اوعمجا طابضلا نا نويبسموفلل لع س
 ياس دوه ةسائر ءانثا . يف يلايللا ىدخا يف

 ٠ راصور بع دمع ؤيشلا |يرضفتاو راظلا ىلع
 0 اف - هيلع ميديا عضو و فميت* راضحا

 3 : الف اليوط 7 مافلحو يأس دويحم مف

 كلذ لصح

 و نيل ا اذه  لصح حج

 يأس

 هيام ا

 0 قالشفلاب انونجا ّج

 - اذا ةنأ هنم دوصتملا ناكو نيملا انفل>و كبع

 هس ةدحإو ادي اعيجج نوكت ةبراحم تلصح
 دليلا نع ةعفادملا

 فيلحتلا اذه يف عانجالل مكبلط نم س

 يهاس اشاب دووم ج

 سيئر تقولا كلذ يف ناك له س
 راظنلا سلجم

 اًركذت« تسل

 ةدوجوم ةيويدخلا عرضحلا تناك له س
 د ما رصمب 0 كلذ يف

 لا ا دك 0 5
 مفلح منا ىتح.ةبراحم لوصح ىلع لدي "يش
 لا اذه

 نيل ١ لوصح كلذ غمو اهروضح عاشم ناك
 ' ياس اشاب دووحم روض دلبلا نع ةعفادملا لجال

 ةيوي دخلا ةرضحلا نم وفعلا رودص لبق ناك انعم
 .روضح اهنقو اءاشم تاك ماد 1

 '.ةسائر ةدم يف ناك اًعبط اذه لودلا بكارم.

 راظنلا ساجم ىلع. ياس اشاب دومحم

 3 ريع انعم ناكر

0 
 0 لا



 ةيداهجما رظأن ن 3
 تابتاكم زيرحت نأش يف ليلخ اشاب ميهربا عيركت ٠
 ةنكم ريغ ةعفادملا نا مل تلق ترضح او 0

 ا
 0 نا مولعملا س

 عوضخم اب ةيوي دخلا ةرضحلل انضر را هيل

 نيعت كلوصو دعب و ثنأ ترضح مثلافتمالاو 3 6 ٠

 ةقيفحلا انل لقف .دفولا زبحت ميدن لادا ١
 0 0 ترض ا ةمذلاب ع

 ةعفا دما نأ مل م 3 ا :
 دئاقا ةجل لارا مزليو اهرارهتسا 0

 هربا :اولأسإو قيزاقزلاب ذيزرلكلالا شوا

 ينم لصح اب ل انزل
 كبلط ىلع <هانب 59000 1

 يلوصو لبق لسا ل
 ثدجو موب يبإوطلاىلع برضلا لبق س

 نشب ةملاكم تلصحو برعلا اشاب فطصم لع

 فاعسأ اليل هنا تلق يللا ىلع ب رضلأ

 تناكنل وينوج ١١ موي يف ةيطشلاو ةظفاجلا

 فمزتلا بكاملا تناول اًدج ةيج اهني ٠

 كلذ لس 1 82 : 1
 لبقالا اناب قطصم لزتم لخدا |

 ربشا ةسيخخ كلذ ا :

 ءاعبرالا ةليل دك*دسصو 2 دق ني س

 قطصم كلذب معيو ةيطبضلا ماما .ج 00١0١
 يبص كب ٠

 لِْلا كلت ىضق نيا ةيداهما رطل
 يرش بأبب 2

11 8 

 ناولس نيبو كنيب ةملاكم لصحت م س

 - يرقي اح وللا
 اشاح

 ل
2-7 

 لو ملعا لأ

 اروع 2

 4 لا ملا 51 رالا
 59 ةنورجي

 0 ةفصب ثرضح 0 هل لفن 1

 يذلا محرخملا ابر انا كلذ لقا ) ج
 ةفصلا نهب نأ اريمالا بودنل يهدق يم ناك

 كلذ ذ مهنا مو ةيزيلكرالا ةغلل أب

 يالا قو اخي رع
 2 ةباتك ىضتفب منا ج

 نيذلا م زيلكتالا لب ةبراجلاب ؛يدتبت ل١ ج
 اوأدتبا

 دائعلا قدوم

 ةدحإو ةعفد هلزنا تهجوت لب اشاح ج
 : قرف 6 4ع <انب 0 0 مدي 1

 دنغ كوالا ةرعدلا يئ 23 تهيج ون 2

 يف نأشلا اذه يف ةركاذم



 مةرجابم راج مرثكاو مهلع طفلا نيراج
 ةيرددكسب ةكدضلا مشيعملةبسنل اب ةير دنكسا نم

 ا 7-5 دعب كانه عافملا ثاو اك

 | رككسعلا نم يرصملا رطقلا تلخا زيلكتالا نوكت
 ناب الود اًقافتا كاته نا اذه نم ريظيف
 يف نيف رضم ةبراخل ةدودحم نم " زيلكنالا

 مروضح يراجلا نم اهيلع ايي تأ ١ رابخالا
 نفي ردا نإ كاش ةيردكما نم
 مدنقا كتداعس ةايح انعتي نإو اعيجج انمانخ

 تنك نإو فارغلتلا اذه يم ردض َج

 يف اذهف تافصلا كلتب تنصو نم هيف تفصو
 ام كلذ عمو مهم انفح يف ضيا ليق ام ةلباقم

 يلارحأ ةي ريدا ةرشلا لسن ةيرادكسب تنك
 تهجوت ا كلاوحا تريغت له .س ١

 راودلارنكأ
 لاف هيفا ةسالا دلك

 يتبرومأم حاجن يف داهتجالاب
 لو براخت لل ةمالا نا ارارم كل انلق سس

 راودلا ر نك يف مثك 14 كلذ عمو ةعفادالاب رمأت
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 ةعم نم نعو .يويدخلا نع هايملا عنم .لصح

 ناك لهف ةيدومحلا ةءرت دس ةطسإوب :ةيردنكسب

 .. كاضرب كلذ

 تربخأ رضمل ترّضح ال لب انثاح َج

 ف ءاضيب مالعا عفرو .دسلا هه مورلب ساجملا

 نادنموقو لول تنإو ملعت ال فيك . س

 لغتفن مل ركاسعلا ناف كلذب ملعاال ج
 || تحن يلاهالا كلذب لغتشا. لب ةعرتلا دسب

 3 هفضل

 1 نيسدنجلا ةرادا

 يي
 ”ةيداوتحلا رظان هنا اعبط ج

 تا لاخلا ولف الاةناف امير لق _ س

 ةنصب امكدحا رائدا رثكب نيدوجوم انك كنا

 نادنهوق ةنصب رخالاو ةيداهج رظان ا

 200١ قبيح ةيداهجا ٌرظاناوا

 0 ةيذاهجلا رظان وه كلدذير هأ يذلا 3

 ترضح رييكلا لتااب' شيجلا مزهنأ املا 0س

 1 00 ا لك نك لرش
 يلارع دا

 ةيذاهملا رظان 0 ةنا ع ةيداهجلا ليكو
 "0 اقارفلل ترج ةيسابعلاب ثاماكتسا لعب

 5 يضرعل يروضح رظتاي :

 . اشاب يلع لزتمل تهجوتو ”ترضحنو ةهم لئاسم
 ناب ةدالوملا رطعانل

 ةيداهجلا رظانو ليلخ اشاب مهربا تدجو يف

 ةعفادإلا نا متريخإو تشن اشاب دمحإو كب
 ”نكاشع ترضح اذا هنأ ندحالاو ةكم ريغ
 هنأ مدئاق ربو ءاضيبلا مالعالا عفرن نيلكتالا
 ظ لبقو كلذ 2-0 ةملاكملا تحت

 اًرضاح 0 3 0 0 س

0 011 2 
- 

 راربتسالا ىلع تجرح رضا. ترضح ال: كنا
 زم مدن هللا دبع ملسرا كلذلو ةموانملا ىلع

 0 ةييكحسل هجودتل نيعل يذلا دفولا

 2 ةينسلا
 ا



 م” لف مكن رك اسع مرمإوأ تحت 00 3
 ةيدافجلا نالتح ريلاو 0 سلجنلا ردا تعبتإو يويدنلا رما تكرت غي 0 3

 من١ كلذ نع تبواج 5

 كعابتا ينعا كنمءاطخ اذه نكي ل.س
 يويدخلا رمال كلذلانعو ةيداهجلا رظان رمال ٠
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 نأشلا اذه يف "يف كلغلبي م سس

 ةلذقللالوصح دعب الآ ينغلي ١) ج
 ءاييك

 ةيردنكسا يف ةكرع. لصح هنا ليق ج

 ةكرعملا ن :رآ ينغلب احابص اطوصح موي ينأث يفو

 ظ نو روثك سانا اهيف لتق

 ينل ١ تايعيجلا نع ءيش كغلبي ملأ 9

 ديسلا اهيف رضحو وينوي ١| موي لبق تدنع
 ليدنق كب

 نيذلا ءاكحلإو اضيرم تنك ج

 مول أساف نيدوجوم ينجلاعم نايم
 18 منعرش ةيرددكسالل ثهجوت 1

 نمو كلذ ةينيك نع اندفأف نا حالصا

 اهحالصاب زمالا ردصا

 اوناك

 00 ويف عورشلا كمت يباوطلا حالصا  ج

 |0000 هاب لق نم. ضيا هلاظبا راصو. يجوت لبق

 1 0 2 يل اعلا بابلا نم رمأ ىلع

00 دئارجلا يف انبأر انكلو اول يع اتنا" س
 

 1 كلذ فيكف رغنلا ل كنا

 رإودلا فكيف الا نادنموق نيعنأ م 2

 . يالا يحاو يح ؟ ىلع اول ت تنك اهبق.امإو

مالل انادنموق نيعلت ملأ س آ
 , ةيردك

 1 للا - ع
 انادنموق ناك نم س

 درع اةءامقا م لياك اماه لتعاسأ ع

 بوني نآب اشاب ديشروخل ررخن
 ' هنغ

 ةدايز عفادم نوعضوت .مآر لل اريمالا 0

 . تعضو نياف ديدهت اذه نأ هل ىارتو

 نا نع ًالضف عفادم عضوب ملعا ل ج
 ٍْ أبنم قش عضو عن تردص يتلا رماوالا

 منا لاق لريمالا نأ كغلبي م س

 اهليزنن رصي ل نأ ةنإو ةدايز قادم ع
 :  يبإوطلا برضب

 ا ل م
 تايعبج رذقيح لصحت لا س

 . ةيموغ ةيغمج تلصح ج

 : اهب ثنك له سس

 مخ ج
 لصح اذام . نس

: 

 2١ عضو راص ةنأب لاريمالا باوج لن جا
 رضي ل نا ةنإو ياوطلا ضعب يف'عفادم ةثالث
 ..برضل !ب مزتلب اهعيمج عفادملا يقاب ليزغتو اهلي زنت

 يذلا ساجلا يأر رفف موي يناث يف ينإوطلا ىلع
 . ملستلا مدعأ ىلع نيريثك سانا نم اكرم ناك
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 ترش دفنا ين نا ذي فكن د

 نيا سيف سهلا هنو نايك كن دي نع سني يي يع ا تع

 لب ةيعبجلا كه يف انه دحا ملكت اه ج ش ا 1
 هباطخ لعجو ةيذاهجلا رظان وه لكت يذلا 202
 دهملاو نايعالل 20

 .ندو ةيغيجلا قط تهجوت فيك س

 ايلا ملط
 ءانلعلاو باونلا-

 ءالعلإو باونلا م قم 2س

 باونلإو ءايلعلا ضعب ةيليعاسالا نف اندع الب

 يركيلا ديلإو قلاخلا دبع ديسلا مو نيروكذملا
 باونلا نم ريثكو يوافلخلا نيل و

 لزتم يف لصح اذام ذل لقو ركذت س
 . اشأب ناطلس.

 نيذلا ءاناعلاو باونلا اورضح الي -ج

 ةيليعاوسالا يف تلق كتأ ثيح ]ول اق مركذ قبس
 يلا يف .باونلا صاج اهررحي يلا ةيشاللا نأ 2

 هي نالا نوغمشجم باونلإو كيلع اطوعفم ذنب
 عكاذلل كانه ىلإ زورضحاف اها ناللم لنا

 ضوصخب ًاليوط يبارع دمحا مكتو انهجوتف

 لو ةيوي دخلا قوقحلاب ةلخمو .ةرادالا يف لخآدت
 أ لخلا جراخ يحورخل ةلأسملا مانخ يف رضحا

 نراك يذلا ماحدزالل اًراظن تقولا كلذ يف : 2

 | دمحال. باونلا اولاق انفارصنا دنع.انا الصاح .

 فيك مل للاقف نمالا نع لوئسم هنا يارغ

 | بلطن اولاقف لوزعم انإو هنع الوتس نوكا
 .كتداعا ةيويدخلا ةرضحلا نم نم

 ليف دوعقو مايف:ةليللا كلن يف لصح س :
 كللذ فبل

 اتيش را ل ج
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 ظ كلغأب انا لق

 ين : عيبا

 5 ا وا ا نيو
 يبارع دا باونلا اودعو له س

 ةيداهجلا ةراظنل هتداعأب

 فك مل لافف نمالاب "لوا هومزلا ج

 ةنهف هنآ هيناجاف الورعم رك هلا كل مزلا
 ىلع محلا قال هنأ مل لافف ٍةمالا دارفا دحا

 ةيويدخلا ةرضحلل ءاجرلا ميدقتب هودءوف ةمالا عينج

 هتداعأب

 ةداهلا ٠ كلذ لعب داع نيك لع

 نم ءاجر يلع <أنب س

 هي ا
 تابلط نم نم هن هيدا س

 يلا ع ف يلا ةرئادلل
 بانجلا وه ةينسلا ةرئادلل ينداعا يذلا 2

 7 0 دحأ ا خنالا 8

 طابضلاو تايالاربملاو

 . ليصحي ) ج
 طول تيفرت ال كنتابالا تناك نبأ .١ س



 عم تنكرتشلا دق“ س

 ةفص يابف

 ها 0 كانه 1 ج

 ا 0 0 1 ل 3

 اًرورم تاروت لب

 ةيداهحلاب كقاخحا 3 باكا“ نب

 سطسغا رز بش- يف تفحلا َج

 تنيعل يالا يا ىلع ع

 يالا يح ع ج
 كيقرت خيران أم سس

 .: ركذنا + جإ

 كقامحلا دعب ناك له. نيبختلاب لق س
 ةدايزب وا لفاي وا .ةسينب وا رهشا: ةعبراب

 ينك يننلما اذا انا نرآلا ركذنا.ل -ج
 رتافدلا : يف ثوبنم ةناف خيراتلا راضحا..

 ةرضحلا نم يل رضح هنا هلعا يذلا جن

 ءاول ةبترل يث رتب رمأ ةيويدخما 3

 رمالا كلذ ردص ةرازو يا دهجيف نأ
 ياس دومحم ةرازو :ةساثر دهع يف. ج
 ةيداهجلاب كقاحلا يف كتبتر تناك اذام: سش

 : يالأا ريم 6-7

 يلم وا يداهج .س. .

 مال ع
 يالأ ربمو ماقعاق ,ةبترل تتيقرت له قي

 وا ةيداهجلاب تنك ذم || مى يف ةيداهجلا
 ظ نيدباعب ركاسعلا تعمجت .ا1. ربغس 4 ةعمجلا

 . امج هيلع
 ظ ' ةرئادلاب تنك ذم .تمترلا ةذط تيقرت 85

 ةينسلا

 متبلط ياس دووم ةراز و تقعتسا ||, س

 © هجوت نمن ةيليعاسالل ةيوبدخلا ةرضحلا

 . تايإوللاو تايالاربملا عيمج ج
 يويدنملا بانجلا ذقتيح ملل لاقاذام س

 : هوشواج اذامبو

 ةعم 0 يلاعلا بانحلا الن #2

 اهءافعتسا لبقو تنعتسا ةرازولا ن :نأ اهدافم

 دعبو ةرمإوا تحت ةيرخ ]و ةيداهجلا تراصو. ||
 يتلا ةحئتاللا نا .مارتحا لكب هلل انضرع .كلذ

 داهبتساب زيلكتالاو اسنارف ىلصنق نم تمدقت
 يف يلعو لاعلا. دبعو يبارعمو ةيركسعلا ءاسور
 ةلخضمو ةرادالاب. الخادت. دعن ةراز ولا .طوقتسو

 لليل تانامرنلل ايو“ .ةيويدنلا .قوقنملاب
 انيلع هلوعفم ذفنيو طفف عبتي يذلا نا انلقو

 يت ١ جياوللاو هندل نمر دصن يتل ١ رداوالا وه
 آ دلبلا نايعا ةفرعمبررحت

 ةمدنملا ةحتاللا |ولبقل ل 2 جالك يحن

 يسال نري مال

 ٠ يال

 ٍ 0 ءالسلا

  ناظلس لزنمب ةيعمج كلذ دعب تالقع س

 ْ ةيداهجلا ةزاظنل ينارع دمحأ ةداعا ضوصنغ اشأب

 : : اهيف لصج اذا.

1 0 

 تن ا ل يلا ل م يي ن1 كمي سل لا 0 00000
 نبا توم يي 2 /

: 000 

 فل م ا ا



 ا 0 ْ

 ةينسلا 30 5

 ناك ذم يبارع يالا 'دوجول رظنل اب ديشر نع

 ديشر يف انعم .اهنقو رمزلا زادكحو يالاربم
 نمو كرتلا رو يلاذمأ ةبقارمو يتبقارم هترشابمو

 ةذمالن ملصا نيذلا

 بزضلا موي يناث ينعا ءاعبرالأ موي يف -س ِ

 يارس لوح نودروك عضو ةيردنكسالا ىلع

 ةيكتامولعم يف اف يبارع دهحا رماب لمزلا
 ٠ | ناغلا اذه

 ركاسع للرا يارغ دمحا نأ“ يتغلب جا.

 اورجاو لمرلا يارسب دوجوملا رفخلا نع ةدايز
 ءانثا يس كلذ سو كانه نوهر 01

 رضح ايرث ١١ ةعاسلا يف ترش بابب اندوجو '

 هلظابا اشاب نايلسو اهناب يبرشو اشان نال 00
 دمحا .نم |وبلطو اشاب شي ورد نارواي دخإو

 ماطامو ملاحم زوكذملا نودركلا عفر ينارع
 مهلا راشملا نم حاحلالاو ءاجرلا راركت دعبو
 ىلع مزع يويدخلا بانجلا نا مهم ههيهنتو

 ديدحملا ةكسلا نم ارطق :بلطو رص هيو |

 ةجوتو هنع يكحلا ن ودركلا عفرل'اشاب هبلط لسرأ ٠
 ال مأ ةقيقحلاب ةعقر ناك ناولءا مو

 ..:نودركلا غضو اذا كغلبي ملا س

 يبارع دمحا نا ةقاقالا نه. تف 3

 بانجلال وزن نم نوشخي اوناك هئافقفرو .

 زيلكنالا بكارم يس يويدخلا.

 ( رضحلا" لفق راص كلذ ىعو )

014 

 ( اشاب ةبلط باوجخا رضحم)

 57 سييخلا موب ةسلج ررقن ام ىلع <انب
 26 ةنُس ربوتكا رهش ه قفاوملا 58 ةنسةعنلا
 هبازجخسإو نجلا نم اشاب هبلط راضقتسا نع

 ةلئسالا سيئرلا ةداعتس هيلا هجوو رضفسا

 يتأي اك اهع باجاف ةيزاللا
 ةيداهجلا يف كلوخد لبق نبا فعل

 ةينسلا' عرئادلاب 5

 ةفيظو يأب .س

 تاعورزملاب شتنم 2

 ةيداهجلاب تقحل فيك س
 | ةيويدخلا ةرضحلا رماب ج
 ةيداهجلا نه تابتاكم تلصح له س

 لبق ةيداهجلاب كقاحلا نأش يف ةيلخادلا وا
 كلذب ةيوي دخلا خرضحلا رما رودض

 ىه اشاب فيرش نا وه ههلءعا يذلا .ج .
 ةيداهجلا يف ينلخدا يذلا

 اشاب دومحم بلط ىلع ءانب ) ملعاال ج
 رضخم نم معي ا ةيداهجلا رظان ناك ذم يماس
 : ( هباوجت-ا

 قينحت ١ نم نويسوقلل تبث“ دق . س
 دما لزنمب ةيداهجلا تايعمج ف تثرضح كنا

 كلذ نع اندفأف اهريغو يف ىلعو يبارغ
 ةفيظوب [مدوقسم تف أ ىنخي ال َج

 لكيف رصمل ير وضح ناكو تعور 9

 مهلع تعمنحأ امبرف هر

 كنود مهدوع دنع ىلا ها ةنصن

 نئسلا



 نم ضافرلاب رشاح وهو انفقوف انيلع:يدانو
 أ .دودحمو :انإ .تلزنو هبلظ هعم ناكو يناثلا ربلا

 مم انيشمو حر رو يتفف دويحمو يجاس
 ديشزوخ ةبارع دجل ضاقرلاب

 ةيفماملا كلج ضاقرلا يف حرس الا س
 ءارجإ ام تشب .يلازع ,عم ءالك لضمي ل

 قر إو بينلا نم ياس نايلس

 ريغص نإوبد ديف صافرلا .نال.عمسا ) ج

 يس تيقب انإو نإويدلا ]ولخد معيمجو سولجل

 نيمإو ةطابضلا نم هتيعمب ناك .نم .عم جراخلا
 نواغملا

 وت أ نم :
 ركاسعلا عم تناك ينل ١ تابوهنملا يف ىرج اذام

 ةرورضلابزو اهيف ىرج اذام لعا الا ج
 ىأ هب هجون وا ندع ينب اثيش ذخا ,ن ٠,لك نأ

 ىلانانلوصو دعب روكذملا مويلا ىو علب ىلإ ةلسرا

 اعيج وعلطو ياس دومحم علط :ديشرؤخ ةبرززع

 يل لغو بارع ىلع مس دومحمو نإويدلا:جراخ
 ,كنا يرورض يارعالل,ل اق اهدنعيو رفاسم نا

 ناس هنوتعي عم كرتشتو: نإريملا هلأ هجرت
 ىه ام .لعا ال انإو اكسفني لغشلا اذه |ورشابتو

 :يذلا مالكلا تعمس تنك ام ينال: لغشلا اذه
 م انآ كلذ دنعو ل

 ..ركاسعلا ليهشتل ئقيرومأم ىلا ةجوتا نا. ىارع
 ”ديدحلا ةكشلا ةظحم ىلا تازنو كلذب .ينرماف

 أههوي يف ياس 9و م
 نا قلاع جايا زملا ةيرلا كيقرت رس

 سفمنل ١ يذلا نمو: تقو يا: خف نالا اهزئاج

 كيلع اهب. ناسحالا

 يدوجو ةلاح يالا رملا ةبترب: تنك يا َج

 راو دلا رفك ىلا كلذ دعب ماهج

 ظ ءاوتسالا ظخ مومع ريدم ةفيظو يف نادوشلا يف | ٍ
 : ْ ما يقفر ةبسانل رسم ىلا تثرضح اهدعبو

 - يرق 16 ةنس يق كلذ' كاكو اشاب نودرؤغ 1

 اعدوتسم تضنو تاوتس ثالنلا ومن كلضفو :

 يآلا ل اسرا ةموكحلا تدارا املو ةمادخ نودلب
 ةدم يفاوبلع يالا ريم ينييعت راصف نادوسلا ىلا

 منوكل ةيداهجلا رظان تك 0 دوهجم

 الو ٍنوبح ال

 اهيف يالا ىلع

 فو يالا دابق تلو ؛امتلا 5 تدع

 00 كلذ ناك تقو يا

 تهجوت .امؤ -ناويدللب هفرطل هجونال ةيذاهجلا

 تناكو :ةجتسملا تايالالا نم ةقرف ا

 هلا

 افا ينوه نيغ ةبراحلا تقو يف نالإو ينوهننمع

 يبترت 0 ينهاقا نودبرب

 ليدل ةيرلا 2 00- 9-5 سا

 ةغب راب زاوذلا رثك فرم يايق دغب ع

 يح !؛ىلع ئببعتو ناويدلا نم يتفرب ينربخا

 ظ 2 00 ىلا تلقو تعنتما ج

 .نادتؤسلا و هرفش عي ناكيذلا يالالا متددج املا

 ىلع ينبيغت بلط ١مل تاقوالا قه نيغ يفو
 نم يف الخ نورتو ريغص ينا يل نولوتل يالا
 ءردص ةنال عانشمالا وصي ال هنا يتباجاف ةيكلملا

 ..رخ اتيو نيعن نم .نا يركسعلا سلجملا نم رارق
  بابجلا رئاب .ترحلا اذه نا ينارواو لتغي

 يي افا اول طم

 ”نع ثمين مل اذا ديشرا تهجوت املا .س

 ده يال سو و و و يس . ل نينو ابل نيل ب يعدل ود وو اا
 اي 52 دع واوا



 : 0 4 تا تهنلإو عفادملا تبرض ةلأسم نع ةليللا كلتب

 دفيرحتإو

 كيبابشلا نم 1 اهو رظنو اهانيأر ةيزدنكسس
 ١ نولوتيزو نوكحضتن |وراضو ..

 نودجي ال نالا تعلط

 هنثنورك

 يس اس ا يبفي اح ل ل ا ا ل يول مص لل ا رع دس 1 ا

 مغإو برحلا نأشب لصح ثيدحلا ج

 اذا زيلكتالا ن
 ابار 55

 روك ذملا ب , رح ا ا 0 رت ملا" س

 لبق ةهج يب“ اًدوجوم ن اك ياس ناولس يالا

 ةيشنملا ىلا هيالاب ههجوت

 يبارع ىلإ تهجوت ام. ر وكذملا مويلا يف ج

 تركذا سلجم يف ةعمنمو وه ةَتَدّجو و احابص
 ةضوالا جراخ تنك ايزو ياس ناس انضر
 تايالاريلا تجرخو عفادملا برض لصحو

 نايلس ناك سلجلا نمم منم جرخ نم لاف
 نايلس جرخ ةلك لوا قلظ لاح يف ةنال ياس
 ىلا هب هجوتو يروبلا ةطسإوب هيالا عمجو يأس

 اذه لبق تحضتوا اك نيرخالا ظ
 ياس نايل ت اارجأ تناك نا ملعن ملا

 هسفن ءاقلت ىرم تناك قيرحلإو بهلا نم
 هلراب للا

 ممم عقحأ تنك ام ينال نه ملعاال جا ٠
 ةيداهج ةبصع !وماد ام ةيرفلاب اها سلاجب

 داحتالاب ناك ثداحلاءارجا نا معيف نيدخم

 منهم وهو سودورلا عم

 سوئرلا مث نم ملعت له .س

 يبارع دمحا م متداعسلو عيمجلل نيمولعمو ذوفنلاو ظ ش ٠

 هدوبختت يب اح لاعلا دبعو يف يلعو تيمعا هبأطو
 .يبورأا 8 ياس نايلسو يه دوعحو ” يعاس

 كب ديعو محرلا دبع ىفطصمو لماك ليلخو

 ناك ام مهلا ينال ينأع بوقعل و ير رخو
 مي نيب ةرواشملاب الا ايش نولعقي

 اوناك نيذلا ءاسورلا ءالوه 2و
 قرحإو هلا ءارجا ىلع اوقفتإو ةيردنكساب

 سوئورلا نه ن؛دوجوم اوناك نيذلا 7#

 يعاس دوبحمو يبارع مث ةيردنكساب نيروكذملا
 نايلسو دمحم ديعو يبحر رمعو هبلظو ين دومحمو
 1 لا دعي قامو لبأك لد يح
 . برضلا موي يناث يف اًدنع. ناك يذلا ممسلجم
 نورت ايف ةلوادملا دصتب وه قرش بابب اهلا
 ل اعفالا نم

 لاح كلذ فالخ ءيف لصحي ملا س

 ظ ؟ هرغ يف كتاب
 ؟ هرغ ةهج ىلا رضح ليللا ءانثا يف ج

 برضي يروبلا انعمس الو هيالاب ياس نايلس
 ركاسعلا كئلوا نع ن ويهغتسي |ولسراف «حالس»

 رع هل لسرا هيالاب ياس نابلس نا اوهع الو
 نوماكتي |ودعقو كليالسلا يف اندنع رضحن يحر

 زاغلا ةظسإوب دلبلا قرح هنا لاقو هارجا ايف
 نوتابي يركسع مك لسري يمحر رع هل لافف
 داع اهدعب و يأس نايلس لزتو رفخ لث٠ انعم
 نكاسع .لسرب و ةيردنكسا ىلا هيالاب ايان
 )ل الو ابيرفث ه ةعاسلا يف كلذ ناكو انفرطل
 ةينإونلا رخ ىلا انهجوت حابصلا يو انف رضحي

 ] - كانه ينارع متدجو له ل

 دعب ؟ عرغ نم انهجوت ءانثا يف انإوال ج

 صافر يف يبارع ان دجو اك ل احا فبل نام
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 رظان ربخال تعجرف اهنم لقتني الو اهب وه يتلا

 تمهعو قرش بابي هدجا لو كلذب ةيداهجلا
 يقرش بابب هرظتنا تيفبف 'اشاب بغار لّزنمب ةنا

 ماقمئافلا كب مسن رضح ةعاس فصن دعبو

 اعم يف دوبحمو ياس دونحم ربخإو ييوطلا

 دعب دلبلا قرح يف عراش يأس نايلس ناب

 دومحم يأ نينثالا نإو هيالاب اهب يرجا نا
 هربخا هجوت كب ميسل الاق يف دومحمو يباس

 ناهلس نا كب مسن لاقف دلبلا قرح موزا مدعب
 دويحمو ياس دويحم اهتلنعف ةمالكع مسي ال“ يأس

 3 تاقف كلي ميسن عم هجونا ناب انا يناربخا يف

 هجوتا ناب ينو رب رخالا انا يمالك عممي ال هنا

 انرجو. الوصوبو ةعم“ فهجوتفا كنب ميسإ عما
 نبل اج يب ينك لعاسعأف بلك ناع
 دلو اي قرحا لاق هيلا نيرضاخ انرظن امو

 ةعاس يا ىف كلذ ناك .س

 نأ ةريسأف ايارتل 1١ ةماسلا تناك َج

 دلبلا قرح كرتيو يعم ةجوتيو يالالا ذخأب
 دويحم ل كلقفخ كلذ يترمآ نع يلآمف

 اهم جرخا ال هلو لافف يف دومحمو يفاش

 يركسعلا نوناقلا نإو ناحانتي نيشبك اهبف كرتاو
 رظلو ةنيدم لع يلعت اذا ىدعلا" نأ اةيري

 فتيدوجوم !وناك نم ىلع بف اهكلتيس ةنا

 اكل اهالاوراهرغ دراما ضرع اع
 ثيح يدرأمب تعجرف ءيثل أهنم ىدعلا عافتنا

 انعوجر ءانثأ يف فداصت ناك كب ممن نا

 مهفرطل هجوتو هفراغم صاختا وا هلايع دجو

 املا ظافلالا نه عمس كب ميس له ع

 . ام ياسنابلس ظفلت
 كلت ةتم عينو يعم | دوجوم تراك جا

 00 : ظافلالا

 )000 يرلا ادنا ناك له كلذ لاغلى
 '0 0يالآ طايضو ركاسع تناك انإو ال ج

 لفن لث٠ قيرحلا تاودا نوئيبي يأس نابلس

 دوجو تالمم ىلا مهدشري وهو هبشا امو زاغلا
 تكرت نا دعب يثرش باب ىلا لوصوبو زاغلا
 الا ناخد ترظن قيرظلا يف كب مسن
 دويحم ىلا تهجوتو ةيشنملا ةهج نم ادتبا

 مهنربخإو يحر رع ادعمو يقف دووحمو يعاس
 1 اهب

 لاتف ينيعب ةترظن امو ياس نابلس نم ةتعبس

 يبارعو وه ةلغش فرعب كلذ دنع يأس دويحم

 ظ .  'هعاتب

 عيش لفي ُ يف دوي له س

 ركاسعلا انرظنو ان كلذ دنعو ال ج
 .لماح وه نف موم ةعونتالا تابومهملاب نيجراخ

 نم منو ةشقا لماح وه نم. منمو يسارك
 000 0 ات الو كلذ رع, ناصح بح
 كانه ةضاح ةيبرع ثدجوف بورغلا تقو
 رغو يف دوبحمو ياس دوبحم انيف بكرو

 نو ذخإو ناكدقو معم هجوتا نات بغرف ةينإونلا

 0 ءانئاي ليللا لخدف امم انهجوتو ةيبرعلاب
 "2 رورم نركلا ام للاعلا.ماحتزا نمو قيرطلا

 ةلمج اندجو ؟ عرف ىلا انلصو ىتح انيشمو انلزن
 ١ مث طئاح بناجي اندعتق قيرظلا يف ةمئات سآنا
 0 دومحم ملأسف يارسلا باب لخاد ةربارب انرظن
 : 0 ةورضخارظانلل لولسراف.نايبلل_لاوخدلا ياس

 000 حجابصلل كلمالسلا يف انتب انلخدو انل و
 7 < . نيروك ذم انييراد يذلاثيدحلا وهام س



 كلذ“ دقناو ”نف

 جراخ تجر ميرتسا علطا ناب ينرما :ج
 تدعق, نيدعاق .طابض ةلمج ا :ةضوالا

 ا ف

 نوركاذتي سلجم ة عيب معاقتجان تناك ِس

 جو رخحلاب كرم هنأ ىتج ءيش يي
 نودذقاع مغ ١ربظي يذلا ناك من ت1

 ةضوالا باب ىلع ناكو ءايشا يف نو ركاذتي ساجم
 سانلا عني نينا ديم نيمإ ضوصخم نواعم

 ممالك لوعطق انا تلخد الو لوخدلا ثرم

 جراخلا يف تدعق تعلط ركذ 15 يتملاكم دعبو

 نيدءعاق |وناك نم عم

 . سلجلا اذه ضفنا ىته س

 ؟ تب رض احابص يزف ؟ ةءاسلا يف 52

 تايالاربملا !وجرخلا نيلكتالا“ كارم نم ةلك
 قرايبلا ثم زنا يبارع دمحإو ليقزتنو
 ءاضييلا

 ةبوح# ءاضيبلا قرايبلا تناك لمآ ش
 يباوطل اب اهتقو

 امضعت نا اتقو تغس امإو ملعا هل َج

 ككم كلذ دعب و. شتيا"قريبلا بح ناك ام

 دومحم مهب نيلغاس ونخ ةضوالا كليراو ا ا
 رضح هنا يغلب م يجر رو يه دويحتو ياش

 يارسب ةيويدخلا ةرضحلا فرط نم بلط هيلا
 علطف. اًبيرفن © ةعاسلا يف كلذ ناكو ةلمرلا

 هجوتا نإ قرم يحبو رغو ةجنوتو ةيرظ ا
 هنلخ تثهيجوبتف ةبداهجلا نواعم قرح ةعم :

 ةينسلا ةيعملا ىلا انعلط انلوصوب و ىرخا ةيبرعب

 هنرظتنا انإو يويدخلا بانجلا دنع لخد وهو

 يف هظابا نابلس ةعم بكر اهدنعو عجر قح
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 قرش باب ىلا اندعو ةتعبنا انإو ةلحإو ةيبرع
 تقو يأ يف كلذ ناكل! سس

  يبرع4 ةعاسلا يف ابيرقن ناك ج
 كلذ دعب و“ س

 اندجو قرش باب ىلا انلوصو دنع جب
 .ةيردنكسالا نم نيجراخ ركاشعلاو يلاهالا

 ببس نع مضعب يارع لأسف تنغن ةلاحي

 ناب دلبلا يف ةيبنت ردص هنأ اولانف مجورخ
 برضلا ىلع !ومزع زيلكنالا نال ابنم جر خت يلاهالا
 اليورو تويعات 3 هان دعب ابلبلا لع
 يقرش بأب يف نيذوجوم تايالازيملا ضعب اندجو

 تايالارملا ضعب مث

 محرلا دبعكب ىفطصمو كب ديع م ج
 ٠ اةوجوم ناك ياس دومحم له 1

 ةضوالا نم لقتنا ناك ام ج
 ىرج اذام اهدعب  س

 نع نيالاربملا نيذه ينارعلا لأس ج
 صاخشالا نا ]ول اقف دلبلا نم سانلا عولط ببس
 نيدانم قلطا يناس ناولس نا اهو ربخا نيراملا

 زيلكنالا بكارم نا ثيح أهنم ليحرلاب دلبلا يف
  :يارع ينربخا لاخلا يف ةير دنكشالا برضتس

 كبل لوم يات نابلس رافخالا هينا ا

 اهيلع ةتدجو يتاأ ةيفيكلا يقام س
 ل يتلإو ةووتفم نيكاك دلأ تدجو ج

 عيلجلا نم بهلا_لضاحو اهرسك راج جنن
 هسفنب يأس ناولس ترظنو هبالأ ركاسع ةلطسإوب
 - .ةيقنلا لاوق هرق دنع لافب ناكذ رمثكب ناك
 ١ فرطل يم“ رضحي نأ ةتربخاف اًراغ أهنم جرس
 "املا ىلع ظفاجم هبا لاقف ةيداهجلا رظان ينارغلا



 +( باوعتسا رضحم )+

 ينارع ةيعمب يالاربم ناك يذلا يزوف مهرب
 ؟ فتينثالا موي ةسلجيررفن ام ىلع هانب

 يزوف ميهربا. نجيتلا نم رضينسا 4 ةيبس ةبحتا
 ةر رحل ةلثيسالا سيئرلاةداعس هيلا: هجو و روكذملا
 ١ يت أي اك باجاف, ءاندا

 ةهج ياب تناك كيتتمدخ رخآ س
 ةيداهجا يف كَ َج

 كيفيظو يه ام س
 ةقرف يح ؟ ةدأيب ينرب يالاربم ج

 يت ١ 45 ةنسب وينوج 1:1 ةلتقم خي س
 امو ةهج يا يف تنك ةير دبكسالا ىف تلصح

 يالا ىلع يالالاربم انيعم رصم يف تنك ج
 ةبسان هجوتي لو نادوسلل. اتيعم ناك يذلا
 هئاغلأ

 ةهج يال. تنيعت كلذ دعب نم
 ةيداهجلا نإويدب اًنواعم تييعن ج
 برض راص املي 4[ ةنس ودلول 11 موي س

 ةهج ياب تنك ةيردنكسا يلإوط ىلع عفادملا

 ةيبرغلا ةيريدب تنك روكذملا مويلا يف ج

 تنك يلا ثيج فنييولطملا ركاسعلا زرفل
 ةيروم أملا كلت يف تيقب و ةيداهجلا لوا نواعم

 ةيبرغلا ةيريدمب

 ةيردبكسا ىلا اهدعب هجوتن لإ س
 ءاثالإلا موب ءاسم زوبإو يف تهجوت ج

 نم ركاسع ضعب يمو برضلا مويوه يذلا
 ةيردنكسا ىلا تلصوو ينيروم أم بسح نيدهنسملا

 لليل ؟ ةعاسلا ٠
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 ركسعلا يمو ةيرجلا نإويدل تهجوت ج
 هبلطو اشاي لباك تاباقو اًدحا تدجو اف |

 دمحا نع اشاب لماك تلأس امو طابض ضعبو أ
 .يتايب راصف. سايدلا ةيباط يث هنا لاق يبارع

 روكذملا نإويدلا يف ينعا ةليللا كلت كانه
 هبلطو اشاب لماك عم. كتتاباقمتقو يف .س

 ىرج اذام ظابضلاو

 ملكتي. هبلط تدجو يلوخد تقو يف ٍِ
 'رييزلاب ذإو لصح يذلا برضلا ةلأسم يف
 ' مواقن' ل رصم ركاسع نا هل لاق اشاب

 مدصتم ناك انع هنم تعيس اما س
 زيلكتالا تعلط ول ةيردنكسالا ا هئرارجا
 ربلا ىلا

 تعض. أم َج

 ةهج يا ىلا توجو: حابصلا 1

 يقرش بأب تهجوت ج

 : ةعاس يا يف س

 شيل ١ قورش تقو يف حابصلا يف

 00 تدجو نم. تهجوت س

 يع ادعاق هندجوو يبارعل ثتهجوت َج
 ٠ دوهجمو يهت دويمم ةعمو ياس نابلس ةضوا
 ُ ناك نيذلا. تايالاربملاو يجر ريعو ياس
 معيبج اهتقو ةيردنكسا
 . ريال هتلق يذلا ب
 . اهترضحايفا هل تلق ركا اسعلا نع يل اس ج

 تايال الاب اهوذخإو

 : كلذ دعب يرج اذام .س

 2 ثاك ن ١ ةببرغلا ريدم .نع ين ا ِج

 ال ما ركاسيلا بليهشت يف لطع هنم 53

 اليطعت ًاليطعت .هنم رظنا مل يناب هتبواجتب



 ' اهموي ةيشنلا نم تررم له ش

 تريح ربللا دعب اهنم ثررم معن ج٠
 | دلبلا نم يخورخ

 را هيل َج
 دلبلا نس جورتاو يركاسع ذخَأب

 كلذ يناطعا امل امنا كلذ ينمغي مل .ج
 اًرنخ نراك يذلا كولب يح | هعم ناك رمالا

 ةظفاحلإو ةيابّضل اب

 نم كرورم نيح ةترظن يذلا ام س
 ةيشنملا

 ةيشملا طسو يف دواد نايلس تيأر 52
 اوناك ام بركلو ًالاثو انه ةرشتم هركاشعو ٠

 بهلإو ردكلا نم هيث يف |وأدتبا
 كلذ دعب لصح امو س

 نع تلاسو يقرش باب كا تهجوت جا
 ةيدومحملا ةهجب اهنا يل لبض اكلا نيا

 هلادهو ؟هرغ نم برثل اب تنحل ؟ هرغدمل ةهجوتم
 اننا ثيح هل انلقو يعبص كب يتطصم عم انلباقت

 انباجاف هلعف انيلع بجي امب انورمأف مكترادا تحت

 ملكتي نا نيح يلا ةيناونلا ره ىلا هجوتن .انناب ٠
 يتلارمإوالا انل لسريو ةيوي دخلا ةرضحلا ,عم وه

 هومس نمرذدصت

 هطابضو دوادنايلسركاسعتيأر له نس
 ةيار كسا نم مجود دعب

 راودلا زنكي مععم انلبأقل َج

 ثأب وهنم مهعم ناك له س

 ضعبو ركاسعلا ضعب عم ناك . ج
 يلاهالا ٠
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 ةيردنكسا قيرح نم ةيلعت يذلا ام س
 نيبو اننيب تلصح ينلا ةملاكملا نم ج

 اهقرح يذلا نا ملعب ةعاشالا نمو يناس نايلس
 ياس ناهلس وه

 دهاشلا لاق مدقن 0 ىلع هعيفوت دعب و

 ليعاتسإو تم ديحمو كب ميسن نأ ركذت هنا

 ةيشنملا لوق هرق يفوهو هيلع لورم يربص كب
 رن اوهام لئسو همسا تالا راضحا راص

 ( يبل ١ هفيلحت راصو )
 كدلبو كرمعو كتفيظوو كمسا ام س

 5 كيلاثأ ليغر
 ا يتعانصو وكيف ايربسا 0 يس

 'ةيردنكسب ميقمو ايلاطيا يدلبو ةنس 55 يرمعو

 كجورخ لبق لويخ كدنع ناك له س

 ةيزكسدلا ةرؤثلا ةنمةيردنكسسالا نم
 تفقو مهينبأ اا | 8 يدنعن أك معن َج

 اهن» يحورخ

 اطل ىرج يذلا امو اهتهلس نمل س

 فرعا تننكو سايسلا دحال اهتباس يلا ج
 لور همنا ةيركسعلا ناطباض وم اًطباض

 تنك ةيردنكسالا نم يحورخ لبقف يدنفا
 م ةيردنكسالا ىلا تعجر الو مهلع هتيضوا

 لوسر عم تاباقنف !دحإو اتاصح الو تدجو
 نم شيج ا جورخ ثنفو ةناب ينربخأف يدنفا

 .بجوم شيجل .اهلسو ةعم ليخلا ذخا ةيردنكشا
 ةروك ذملا تالوصولا ةروص يناطعإو ثالوصو

 - (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو)



 كب نسح سفن :نا لونلا اذه بذك ىلع
 ديدهتلإو ةوتشلإو بسلا هيلا هجوت يذلا قداض

 يدنفا ميهربا دهاشلا يأر ىلع ينم فيسلاب
 نويسوفل اب كلذ نم ائيش لقي مل سراف

 ُةبس له. سراف يدنفا مهربأ ىلآ س

 ةسويلوب 1١ ءاهرالا موب يف يعا تقرلا اذه
 ايرقن ريلقلا قب راملا رم '/ ةعانلا اع
 نادنموق كرا٠ اجاوخلا كعَم ناك

 ةيشنملا لوق هرب يغرفالا سيلوبلا
 ىح اهتقو يف كرام اجإوخملا تيأز ام َج

 هترظنرهظلا لبق امإو اهموي' ةتيأر ام يلا لوفإو
 لاغشا ةظانمل هجوتيو لروق هرتلاب رضحي

 ةيشب وأجتا
 اف هنلخ ام ذك دراخ كلي نايلم

 كلذ نع كلوق

 يناا ينوجاب  هنلق ام ىلع: مصم .يفا ج
 نويسمونل أب ابيلعا

 ردم اوه اهب لثسو هركذ يتالا راضحا راص

 كرمعو كنماقإو كدلوم لحمو كمسأ اه نم

 كتنيظوو

 لوبنطرنكب دولومو من دمحا سا ج
 ةنس :نيعبرال ؟8 نم يرممتو ةيلهتدلا ةيريدب
 تيظنحت-“ .ةطرواب ًالوا يثابزوب ينفيظوو
 عقم نالاو رصم ةبنولطب نالاو ةزداكا

 (نيبلا هنيلحت راص)

 برض موب يناث ءاعب رالا موي تنكنبا س
 ةيردنكسالاب عفادملا

 راهب نم ةيشنملا لوق هرب تنك
 ربظلادعب ءاعبرالا موي ةياغل ربظلا تقو ءاثالثلا

 ةيشوواج

 ١ "راع ءامبرالا موي ترظت لعب ىن
 730117 رطل دك ن إو ةيعتلا لوق رق ياس
 ا لح

 لوق 8 تكروكذالا مويلا ريظ دنع َج

 اًقبانس -ةيطيضلا ليكو قداص كب نسح ىعمو

 مرازناو امس ”نسيلوملا ماقباف لب وبا دمسو
 . الارعشن. اف سيلوبلا تواعم سراف يدنفا

 اوذخإو هركاشع نم ضعبلا عم ناولس رضحو
 لوق هرق نيم ىلع ةنئاكلا لاقبلا ناكد نو رسكب
 ٠ جالسلا تحت ركاسع تنفقوا: كلذ دنعق ةيشنملا

 ىبأ دعسو قداص. كب . :رسحو انأ تهجوتو

 ام هل كيلئاق هانبطاخو كب ناولس ىلا لبج

 ١. هناي .انباجاف ناكذلا قط كريمك ىف ببسلا

 انذخاف دلبلا قرحل اًراغ اهنم جرف 031

 ىلا 06 8 رتل كلك يف هنياعنا نحن
 انمالك

 . دواد يلع امموي ترظن له س

 اننملاكم دعب لوق هرفلا يف هترظن من ج
 : ' هنم لصح امي هتربخإو ياس نايلس عم

 نايف كراموتسم اهنوي ترظن لق سس

 0 ةيردنكسا سيلوب
 ركذنا:ال نكلو كانها دوجو٠ ناكأبر ج

 ب هيعدلاو كانه تناك يتلا 0 ةرثك نم

 ٍء تناك

 ” ليعابنإو مسن كب كا 0
 لماك يدنفا'يهربإو تبث ديحمو يربص كب

 ةييرغ يف كيلع نيران ةيحيوطلا ناطباض نم
 نم مرظنا:ام نودب يلع ورم ابر ج

 7 قيرطلاب تناك يتلا ملاعلا ةاك



 لكعي ذخا ةل احلا نه قار ورد افلارحالا
 ظنهفلا ةيدائلا مز انك ىف ٠ ”الئاق ٍيغاَس ناهلس ' عم

 ناغفالا قهو كلامو ظبرلإو ظبضلاو لاومالا ىلع
 ةنتاوينوي 1١1 ةعفإو نم انصلخ ام اننإو ةعينش اهنأف

 بسلإو ةهتشلاب يناس ىزايلس اديلع درف 4

 قيرحلإو بهلاو رسكلا ىلع يان تا: هل :لاقو
 تكمن لنا فارع اني دنفا سأر ةايحو هل لاقو

 6 غضوو اذهب كسأر عطقال انه نم تتهذتو -

 ناك نمل :قداض :كب نّسْح كاف كلذ ذنعن

 نا مياناي ايدبعا :اهيفو ىنانلا وم ادراك *

 ةلصاح اهلك اهنإو:لاغفالا ةنه يف :كخ دمي نسييل

 ةرام ثنناك ةيبرعيف اهنلغب كر ع جلاب
 روك ذملا تقولا هي انإو :لؤق هلا :لع :نن»
 زكيزفود 'كلم ةياواتننرنلا هل اكولا لا توجت

 تناك-له قب | ادم كو غفل !.ةيزملا

 اهيف ناك كب ةيضاف ةيبركلا تناك'ام 10

 0 ىألم ف 6 8 5-5

 7 كب . نسح ري ةيبرعل اب كسول

 ةهج نم«ةزتظحم 'ةيبرعلا تناكو اققإو ولو كعم
 ةيشملا ةهج ىلا ”ةيظبلا

 ئهو -قدلاص كب .نّشسخ تيار له 9

 بتاكرلا عم ةببرعلا ننكر

 دنع.يناف ةييزغلا تكوباودو ةتيأر ام جس 5 0٠0
 ثهجؤت اهب ]وناكنم غم تياكتو ةنيززعلا كفؤقو

 ثناؤه أه لكسو هركذ .يتالا رضفتسا مخ ٠

 ( بشبلا هيلع زاص )

 كابو كنعانضو رو تلبنا 1م ني
 : ئ 00

 ةشأأ نم يزطوز وزع عل نا ئسا 'ج
 تلح :يدالبو *قتيلؤب :ةنتاكو /متسزتم :يءادصو
 ةيرادنكسالاب :مقمو

 يان 2 ةنلم يلو | 7:وب اتمنك نبا سس

 رمادا رخو
 ةيشملا لاوق هزقب كنك ج
 اهنتوتي تيار اذام س
 تفضقيو م/ةعاننلا :ز زكا /موعيلا ديف ةج

 3 الا كم ةلج نهب ٌرهظلا كعب بيز

 نر اف يدنفا مههربأ عه تاجون اهدعبو ةيشنملا |

 رييرم# 1 1 نئتيلوبلا نان ٠

ْ 
1 

 نب“ كح هل
 ءاينشا

 نورتككي تيؤعلادالؤا عم اكتسب كبر *ج

 بهني وأ 00 الحا ٠

 :نكيتضفزد ةلاكوب تنك انقو رهظلا دعب ابيرقن؟ | ةعاسلا يفُكللذ خاكو اهب امن ناؤئتياو نيكاكذلا |
 1 كابشلا رح ةرظنا |

 301 دواد نابلس راضحا راض
 ؟ مهرب ةررق أم ةهيلع جانو نمراف'يذتفأ “قربا .غم
 "يناس تكايلس ُكناجاف راوكذملا رف ا

 مهربأ ةفرعم نع هنم لاوسلا دنع |

 ١ ةمأ هفرعي ال هنأاب سرافا

 "كح دنفا

 سرأف *يدتفا “هرب

 دوادوبا يئانس ةةكلب نابلس تفزعب /ةناب: علق "هنا
 1م "ضو خ مو ةيداهج اب مافياق ناك وهو

 نايلس 'ةنع اقف نشراف“يئدتفامهربا ةررق

 كايلدلإو نبا -نلصح :امو لاذكةناب ياس كب

 ١1



 ءانثا ينو يكسن دنول ركحلا لزنم يف انعم ربظلا
 هجوت ألو دواد نايلس دنع نينر» بلط ماعطلا

 ىهو ( سووك شو. كب نايلس لغش) ال لاق

 رع ةنسويلوي 1١١ ةعقاو نع م ل اذام .س

 2 7 نايلسل ةبسل اب:

 فصنو 4 ةعاسلا وحن روكذملا مويلا يف ج

 نانا زع يف .ىنعا ربظلا دعب ديزا و ١٠ه وأ

 راموهو اهايمهربا عراش يف دواد ناهلس ثيأر
 6-1 ينأتلا ةياغن هيكلا ةيبرع 3

 1 ا لا افاعج ار مث جرفتي

 هلا تلقو تمدقتف هتيبرع ىف لزي مل وهو
 نسيلوبلاو دوا 578 ْ

 0 نيل ساري 0

 ةعاس فصن وا عير دعب عقإولا فو ( ركسعلا
 ركسعلا روضح تراظن

 اجإوختا عم دواد كب ناهلس ةهجإوف راص
 ل ضد 0 موفانرعتتسا دعلو كزام.الوكن

 الةنا باجاف دواذ ناهس ىلع دفاشلا“ ةبوجا

 نيذلا طابضلا نم ماهتسالابو كلذل لصا

 صّوصخب ةقينحلا عظنتس كرام وينسم منع ربخأ

 ىينوي ١١ موي يرورم امإو لاقبلا ناكد سك
 0-0-0-2 ) .يتلعن هيوكلا يف 41 ةنس

 زيب ىلا ىجيرعلا دنع ناك يع يو

 0 دعب الآ ةيلتسا و ةمب ر وكذملا مويلا لبق
 كرامتلوكت وسملا باجافيمابا ول. هن وكذؤلل

 نايلس قلعت هي وك رابخا ا مل ةناب
 عميراك نا فرعا الو هبيبوك“ قلطم لب كب

 0 داتخالا 0 :
 . ةيشنملا لوقءرقب ناك اًبيرقث ريظلا دعب فصنو؟

 00 37 ما هفلعت
 ارا م ليوا ناك راحل 2

 م كرو كدلبو اسزتو ركام 5

 | تراواتب يجود نسراف معي ىلا
 0 ووك وأ
 ش ةنسألال يرمتو

 : فنكيبل ١ هفيلحت راص

 ةويوللا ءاعب رالا موي تنك نيا سس
0 

 ' 00 ةيردنكسا قيرح.موي ينعا 5

 ةيظنللا .لزوق .هزفب تنك 2
 روكا مويلا يف ترظن اذام 0

 ةعاسلا 1 ةنسوياويا.؟ ءاعب رالأموي يف ج.

 ناكو باس ةيلعبضلا لك قداص 0 نش

 8 1 يروسع 2 ا اذه

 ١ قوس اهناف اتاي دلبلا نم ايعلطا ًالئاق .
 ادنلا اذه نع ةيظبضلا لفف تربخأ اهدعنف

 يراوسلا يركسعلل لاقو لوق هرفلا نم جرخم
  يراوسلا يركسعلا لاقف ادنلا اذه.ىداني ال ناب

 "ريال .قارملا ايدينا ارمأب ادنلا انه نا

 ,ياس نابلس لصو ا4ف اهردق ركذتا ال ركسعلا

 لوق هرتلا نين ىلع ةنئاكلا لاقملا ناكد 7
 00 لك يذلا هاب نم ناك دلا زكي ةعم نم رما
 ! هباب ىلا اوهجوتف 0 مهلع رسعتف عراشلا
 3 0 .تيدان اهتقوبف ةررسكو لوق هزقلل لبانملا يناثلا

 كلت ةهاشب هتجرتو ةيطبضلا لكو كب نمح



 يف اولخد مهغيأر اكرم ال 06

 نوحي مهن : اكمل اد يف نوشمخ |و راصو ناكدلا ّ 2 0

 نم أئيش مهديا يف را لو اوجرخ مث ءيش نع 0

 0 هرتلاب اذوجوم تنك تنا له س.

 مأ مع تربخا نيذلا صاخشالار وضحأ لبق 3 3

 ميسنو ييوط يالاروع

 ك انه مندجو ترضذدح

 كلا منا نا ينتكمي ال ج

 يربص كب ليعاساب ةفرعم كل له س

 ماقمئاق كب تجمنو كب

 ينناغا لوتغاص لماك يدنفا مهربإو يجيوط 0

 "20ج 4: دكت يي ايفل ع ل

 ظ يربص كب ليعاملا الا مهم فرعا ال 5

 لوقءرفلاب يربصكب ليعامساتيأر له .س

هلس اهف رمأ يتلا ةعاسلا يف روكذملا 60
 ا نا

 لاقبلاناكدهتشش 2

 روكذملا لوق هرقلاب هيو ينأب كالا
 اينوادلاف ناك نأ كذب ال كلو لف
 لاقبلا ن اكد 2 دواد نايل رمأ 1 8

 كب رسوم نعي ةأاكم تاصح له 0س

 هنع يكحْلا لوق هرفل اب دواد نابلسو قداص
 كلذركذنا ال َج

 كلذ دعب نم تبهذ نيا ىلا 3 7

 ىلع رارغسالا تدرإو كانه نم تلقتنا 3
 ةناخازجا نم بيرتلاب :بتلصو الو لاق د
 يدان وهو ز وزع وكسرسنرف توص تنين يتلا 0
 عراشلا ىلع للطملا كابشلا ةيسنش ففلخ نم 8

 الئافركي مود لزنم ةحاسلا لأ لد

 ٍنايلاطب الاب مكتب وهو نادنموفلا ةضحاي كوجرا ْ ٠ ٠

 رمأ دواد كب نايلس نال لحم يف رصدت نا ْ

2 
 دلبلا قرحو بهو ىراصنلا لتقب

 لوق هرثلا يثز وزع تيار كنا تلق . نم

 كرورف دنع فيكف

 كيلع ىدان هنع

 يلبق لوف هرقلا ْنم جرخ ناك ةرورض ج
 ع ةعامسلا وح يف لا لوق هرتلا نم حربا ل تذل

 تربخا يذلا لما ماما نم

 اًبيرفن ربظلادعب
 مويلا يف :ةير دنكسسب ثيقب ىت« ىلا .س

 : لعلب و روكذملا

 ةيردنكسا نع حربا ج
 ةتياز ام دعب دواد نابلس تيار له ع

 ةيكدلللا ْف لوق هرقلا يف

 لوف هرقل خدني ارا د نم هرظنا مل ج

 رسكو بهنلا لوصح تدهاش له سس

 قير تادادعتساو ا قيرخحا اقلإو نياكدلا

 نم ركسغلا عرق بمهلا لوضح ا 2

 كلذ يتيؤؤرو جرفالا عراشب ةنئاكلا نيكاكدلا

 كلم وهو هيف ائهتلم لزتملا كابش نم ناك
 ةناجازجسلا نم فرنل اب تاكل اشاي ميهربا يشل |

 توداي لين6 طابضلا تينا

 مو بهلا نم مثوعنمي لو ركسعلا نه تاي وهلا
 قيرل تادادعتسا الو قيرحا ءافلا ال َرا
 زاغ حجيافص نيلماح يلاهالا نم ضعب ريغ

 ركسعلإو يراوس ركسع ضعب فلخ نرشادو
 توببلا "ضع ىلع مل !ورشأب اوناأك نب 5 وك

 تاذ اماووربظلا دعب 6:ةءاسلا. وحن اهتقوب ناكو

 تنكيذلا لزالا حوطس نم هتيأرف قيرحلا
 لزنمىلا كانه ن٠ كقنتس نا ان ربخا ىت>و هيف

 روك ذملا لزنملاب رانلا ل وصح ءادنبال ركيرمود
 ماعط لوانت ناك لبج وبا دعس نا فيضإو

 دو يخيل اج



 هفالخ نم الو” هنم كلذ كثعببس أم 2

 رضحخ ةعفد 1 ياش كلب نايلس ا عم

 يز وف مغربا كيلا

 ةدحإو ةعفد َج

 رضح يز وذ ميظربأ نالونم نك ني ْ

 قرش باب ىلا ةعم هجوتتل يبارع فرط :نم.كلل

 كبلا ءيم نم مهي ةءاف دلبلا قرح رمأ ةنإو

 تيللكا دقي ر ارعدم

 !ئ يقرش باب ىلا كراضحتسا اهئقو

 قبرحلا صوصخب يزوف مهربا ظفلتي ) ج
 عراشب يا هكدلا موك دنع ةيبرعل آب نو الأ

 ٠ يفرش بأب
 ٍتاوه اهب: ل لئدو هركذ يتالا راضحا راص

 كلكم لو كتفيظوو كسا. ام س
 كتيعباتو :كرغ زادقمو

 سيلوب ريدم يتفيظو و كرام 8 َج

 يرمتو كب: منعه باب ةهجي نكاسو ةير دنكسا

 هرسإ وس ةيروهجل عبأت انإو ةنس5

 نيهل ا هفيلحت راض

 ةبراحلا لوصح لبق كتفيظو تناكأم نم

 7/7 ةنس وينوي ١١ ةعقإو :لوصحو

 ص ؟ تنك ةروكذملا خيرإوتلا تلق خب
 هس ةروكذملا ةفيظول اب تفظوت ينعي نادنموق

 انا دنموق تنك ايييليقو 4+ .ةئيسارئاراف نيش رح

 يلح يف لبجاوبا دعس نبيعا لبق

 يأس كب نايلسب ةقرعم كل له: س

 ةر6 هد دواذ نايلس مسأب هفرعأ َج

 بابب اهتم ناك يذلا ياللا رادكح ماقمماق

 يقرش

 3 فيس

 سيلا م نأ رس ركل

 وركن | بقا ليك 2

 ” ينرصلا قد نال 30 0

 ا نينلا سار لوقف

 اكل نطذيقممللا نم نيرخا طايضو ةيجيوطلا
 : مي دمحا فلخ يذلا نيظنسملا يثابكبو

 سياوبلاب نواه سراف مهربا ضيا كانه ناكو

 3 سيلوبل اب محرتم ةفيظو ىداوي وكسيسارف زوز غو ظ

 ناسح اًدوجوم ناك كلذكو 1

 تن رمآ دواد نايلس تعمس اهتقوبف ةيطبضلا

 2 0 1 كك

 000 ذل ل رق هرفلإ مامآ .نئاك لاب تاكد
 . 1 07  لصفناف ناكدلا 3 0 تددرتف

 د ا :راكدلا متن ينال اب رمإو

 0 بسبع اعيش نا دهاشا 0 5 0 /

 تنل |ورجا نيذلا نم روكذملا
 ةليجل طخ 36 م واد نايلس رما 2

 0 ٠ 0 مو نيرتلاب نينفاو ظاضو :كسع

 1 0 ردوا أورجا

 0 هب نما بابلا اورسك اوناك ج
 ١ مهم تناك يت ١ تايقدنبلا ةفانركب لوق هرثلا

 00 باب رسك نم مدضق ناك اذام س
 "2 ناويهي مرت ل كنا تلق تيحروكذملا ناكدلا



 لبق ةناسرتلا ىلا كعوجر ناك له َس

 يبارع فرط نم ياس نايلس ل كهجوت 0 3

 كلب ميسن عم 0 ٠

 الا

 هيلا يجوت لبق م جآ
 نيجراخ ركاسعو يلاها ترظن له سا ا

 تاب و مشي فو يقرش ماي سد ٠ , ٠

 ةيشنملا نم يوحجر دعب كلذ تراظن 2

 كللذ .رظن : يبارع ناك نزا معنا ب

 معااالا جا

 لوا ياس نابلس ىلا تهجوت املا نس
 يملا وواكملا ناكأ يلارع دع هلك 2

 يتاسنابلس عم

 ٠ أذدتا قيرخأو
 قيرخلا انإو بهلاو رسكلا ادنبا نأك ج

 ظ ًادببا ناك اف
 نايلس ينال نم اطابض كرت لق

 اهني ةيدتلاب قط

 ميسن عم كانه تاج وت الو مركاسع أن ةيشنطا ١

 دعسو دواد ىلعو يثابكب دحإو ا كب

 يثابكبلا امإو يأس نايلس عم نيدعاق لبج وبا

 برقا ١؛ ظابضلا دحا ترظن ام: س

 كدرفمب هيلا كهجوت تقو ياس نايلس نه ' 3

 انقإو يثابكبلا فسوي جرف تراظن معن َج

 قري هرما ينارع نا لاقيماس نابلس س
 اتقو اًرضاج تنك تنإو دابلا 4-5 ش

 بارع نم تعبس الوهم ريغ اذه ج

 كلذ لفات اًرمأ ٠ ١+
0 

1 

 توهجوت ال كنا يأس نايلس لاقو س

 قرحا يف تأدتبا ركاسملا رت لو ةيشنملا ىلا

 «أنب اوقرحا مل تلق بيهنلا يفو رسكلا يو

 ةيداهجلا رظان رمأ ىلع
 ينوكل كلذ لاق ةنإو كلذ لصحي ل ج

 دلبلا قرح ةناب هيلع تدهش

 يز وف مهربأ عم يمأس ناهلس ةهيجا|و زاص

 لّكسو ةيلكلاب .ةبذكو ياس ناهلس ىلع كلذ يلنو

 ' ين اياك
 ةنا لوقي يزوف مهرب نأ تعمس س

 .:صوخخب رمإوالا: يارع كاطعا اا. اًرضاح ناك ام

 كلذ ىف: كلوق. اهنا قرع
 . ليلدلاو ضخم بذكو هنم راكنا اذه ج

 هتاقاظنتسا يف ةدوجوملا تاضقانملا كلذىلع

 لدا ما بنيطركذت يزوف ميهربا ىلا. نس

 رهالا كلذ لخ» يش

 ةالصا كلذ لثاع اًميث تعس ام ب

 تسوي "كس دنفا جرف راضخا راض 9

 لئكسو ياس كب نايلسو يزوف ميهربأ روض#<ب

 كارما
 موي يناث ءاعبرالا راهن ترظن له >س

 ةيشنملاب متئإو يزوق مهربا ةيردنكسالا برض

 يناس كب ناهلس عم ملكتي هترظن من ج
 يترش باب ىلا اعم اهجوتو ةيبرع يف هذخا مث

 ةرملا كلت فالخ ةرم ةترظن له 0

 ةيرع © ةعاسلا رضح يزون مهربا ج

 لو «دحو كبلا عجرف تركذ 15 .كبلا ذخإو

 يز وف ميهربأ أه دعب أ

 لوي يزوف مهربا نم تعمس له س
 ةيداهجلا رظان رماب |وقرحا ركسعلل



 2خ4؟

 كلب مينو. انأ تهجونف ةي رومالبا كلليل يشن

 برغل اب ادعاق ياس ناءلس اندجوف ةيشنالا لا
 نا هل تلقف. ةين'ةحلا ماما ةنئاكلا ةيقسفلا نم

 دلبلا يف ةيراجلا رومالا نع مهفتسنل انلسرا يبارع

 ل يأس نابلس باجاف

 ةيفاك ةوق كددعو كلذ م هل تلقف ناحانتي

 تركذ ا؟ هتبطاخم لبقو اذه رومالا كلت عن
 قرخا ةلئاف قيرحلاب يداني روك كلبا تعمم

 تلصح يتلا ةللاكملا دعب يا كلذبدعبو دلو اي

 ىلا اندع رع نودب ياس نايلس نيبو أنني

 طباضب اذإو لصح اب يبارع انربجاف قرش بأي

 هبلاط اشاب بغار ناب يبارغل لااقو انيلف لخد
 صوصخب “يشب انبواج نأ نودب جرخو ماقف
 كانه ياس دويحمم ناك كسلا نايلس

 هلوقب .انباجا هانربخاق لصح اع انم مهتساف

 «هعأتب يبارعو وه يماس ناولبس يأ هلغش فرعي »
 يرع قضت + ةءابلا ةبادل كاس. تكف

 يلا كلذ اهب انجب © ف ىلا انهجوتو اميرفأ
 ؟ هرغ ىلا كعم |وهجوت نيتذلأ مث .نم س

 ير رغو يف دودحمو ياس دوبحم ج

 انين اجاوخإو
 ؟ هرفب لصح امو .س
 ؟ ةعاسلا ديعو كلمالسلا يف اندعق: .ج

 ناهلس يالا يروب توص انعس اًبيرقلا برع
 أش يف مهعم لكتو ءاجن يبحر رع ةبلطف ياس

 رافلاب دليلا تقرع دق يا ملل اقو برغل
 دعبف امم نوروي زيلكتالل ةكس تيقب اه ىتج
 هركاسع عمجو يناني نايلي جرخ ةهربب كلذ

 | يتلا يف يلاعالا

 يذلا للا يف اًدوجوم يناس ناهلس ناك له | نيفوزاخالو ةبوط ىلع ةبوط اهيف يلخا ال ىتح

 + ةعاسلا دنع كلذ 0 .ةيردكلاا ىلا عجرو ّْ

 2 يل رع فصلاو

 ْ كم لل ةايعز دبع حرش لع نب

 ظ : ةليللا كلت
 راهلا امأدببا يذلا ا غل 0. َح

 كانه اًدتعنم ناك
 اًدوجوم ناك م ج

 نويسموق ماما كقاطنتسا يف تلق س

 فرط نر. ياس نايلسل تهجون كنأ رصم
 ةنإو قرش بابب ويلا هجوتلاب وياع هنا يبارع
 الو اهب وه يتل ١ ةطقنلا ىلع ظفاحم ةناب كب واج

 ةنربخإو يبارعل كدخو تنا تعجرف اهنم لقتي |
 كلذ اهيف لضح يتا١ ةعفدلا نع دف اف كلاذب

 ةملا لوط نم كلذ ركذتا ل

 " ترظن كنا رص»نويسموف ماما تلق 0س
 دنع هسفنب لاقب .ناكد رسكي ياس نابلس“
 ' ةلاحلا كلت يف هترظن ىتف ةيشنلا لوقهرق

 تنكو ابي رقث ةءاسب ربظلا لبق ناك ج

 3 2 يح ةناسرتلا نم 1 ك انه“ نم اًرام

 يثنع راضحال اهلا تعجر تنك

 نع ا رضام تنك كلنا د 0

 .كنا رضم نويسفوف ماما تلف دقو ةناسرتلا

 تياكت ا. كلذ لعني ياس نايلس كبرظن

 هجوتلا ىبأف يقرش باب ىلا ههجوت لجال هعم

 - نويسصوف ماما ياو تا 5 ايريس 5 05 هخيرات موي مكماما ةتبجا ام يف ةقيتحلا ج

 . .ةأيحلا يف رشعنا تنك ام ثيح اشهادنم تنكو رضم

 3 ا ويحل يل ا ياي نورت 0 يي * نا يصر لال ا ا ل لا ا ل سلال ا 0
 تل لور ل اهم“ 0-5 ثا : 000 0
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 يلإو تح هي 41 نيل نيرخالاو كيل ديت
 هب أ كولو ل ا يال الا 7 نالا َت 3 : 0

 ةيباطإ تايملا كلت تناك لب مزفالوة سوقا 0000

 بالآلا ثيرح نالا يلا كانه تيقبو يمهل ١

 ةناطلاب لغتي ةيحلاب تك شرد 00

 هلاق ام تعمن تمج) يدنفا دوحم ىلا س

 كلذ يف كلوق اف دواد نابلس
 موي نويسموقل أب اهتيطعا يتأ١ ةبوجالا ج

 عقاولا يف هخيرات

 رش أوه اب لثسو هركذ ين الا راضحا راص

 كدلبو كرغو كتوصو كسا ام سس

 كتماقا لممو

 نواعم يالاريم تنكو يزوف مهربا ج
 رصم يدلبو ةنس ؟. يرعو 'ةاغلملا ةيداهجاب

 ( نيبلا هنلم رام '

 ءاعب رالا راهن ةيردنكسا يف تنك له س

 عفادملا برض موي يفاث
 <«ةعاسلا ءانالثلا راهن نم اهب تنك ملا جل

 نم أمهوي لصح ايف هيلعت ”يدلا دم و

 ءاعب رالا موي يف يأ قيرحو ببدو و

 ترضح الل ءاثالثلا موي ءاسم يف يفا ”ج

 ةيرجلا نإويد يف ينارع نا تعبس اطنط نه
 :هليللا كلت بق ءديل ملك كانه ىلا تهجوتف
 تاع ا 1 ايرجلا لكر لماك فيج عم

 3 تمهجوبت م يالا يفف قر

 يأس دويحتو هبلظو يبارع تدجوف قرش باب :

 4١م

 يبحر رعو محرلا دبع ىفطصمو ديحم ديعو
 يان. ناهلس ةضوا يف نيدعاق ميدن هللادبعو

 هس اوناكو يبارع ىلع تفاسو مهل تلخدف

 راو عيرخلا نآب ايارغ لاف سلخ ةئبم
 نا كا روكذملا سلجلا رشإو تجرخن جيرتسا

 عيبجلا 3 رج اهديعف ربكبالا عفا دم ع رض

 . بابلا ىِلَع افنقوو يأس دومحم عم يبارع قبو

 * رضح ةهربب اهدعبف عفاذملا تنكس نا ىلا

 ينارغا ينبلطف دمحم ديعو محرلا دبع قطصم
 نايلس رضختم“ال ةي ىلا يي .نأب 0

 ناهلس تدجوف ةيشنملا ىلا تهجوتف هيلأ يباس

 ةجوتل اب هتربخاف لاشمل نم بررقلاب اًهقإو ياس
 باب ىلا انهجوتو ةيبرعلا يف هتذخإو يلارع يلا

 مْ يبارع دنع يقاس نايلس لخد كانهف قرش
 اهمال انمالك عمسا نا نودب اع الكتو ةضوالا

 ناهلس جرخ اهدعبف ةر وك ذملا ةضوالاب اهدرذمب

 يبارع هدعب مث ةيشملا ىلا عجرو ياس

 كا ةعال ا كتناكو ةعم انإو لمزلا ةكاندجوتو
 يبرع / ةعاسلا 7 نم انعجرو اًبيزنب يلرع
 ير رغو ياس دودو يف دومحم عم عف>|و

 ربخإو مسن كب ديحم رضح اهتقوبف ديحج ديعو
 ركسعلا نم اضعبو ياس نايلس ناب ينارع
 داوم زيجتو دليلا بيرخت ىف نبذ يلاهالاو

 لول كرا نا نرقلاب ةفالخو راغل اك قيازلا
 نابلس عنم دارا كب مسن يتا ةنا لاقو ةيشنملا
 قرحي ةنأب مسقاف اف لالا كلذ نع يعاس

 ةعتسإو كب مسناي هجوت يكارع ةباجاق دلبلا
 ةباجاف دلبلاب ةيراخلا ةعرظنلا 7 والا توزع

 يبارع تكسف يالك غيس ملف ةتعنم ينا كب مسن

 انا هجوتا ناب ياس دوبحم يل لاقو ةهرب



 رك اسعلا ضع ناك ابتركذ يل ١ ةثداحلاتقوو

 ةنئاكلا نيكاكدلا ضعب اهب رسكت مزق مدي يف

 جيافضناكد نم جرخت تناكو لوق هرفلا باك

 ةظقنم ريغ ةل اح تارإوطر وطلا لع هوبصت زاغ
 لي اج ان نول اهنو يرظ ام كلو
 را قلل دروتا المو قرش تاب لاالمو

 اهانربخاف يأس نايلس ةضوا يف نيدعاق يبحر
 ةلئاف ياس دوب انباجاف يجاس نايلس دصقب

 كب نسحرما مث( هبا هل لعا ميار هنيكب)
 عيجيو ةنيدملا نم يلاهالا جرخي ناب قداص

 كلذ دعبو شيجلا موزأل اهب يتأ١ لولا

 جرخدق قداص كب نسح ناكو يبارع رضح
 هربخاف ةل احلا نم اقسانم ةروكذملا ةضوالا نم

 يف يأن كب نابلس دصقب كب مس ديحم

 هجوت  يبارع هباجاف دلبلا قرح .صوصخ

 دق كب 0 ةحيج تيار

 أمو يعم يم نأك ن نمو انأ ةح هيلع تررك:

 مقربا ينارع رماف "لإ دمع نشا دعب اكل

 كلذنم هعنجل ياس نايلس ىلا هجوتلاب يزوف

 مي-ذ ديحم ذخإو روكذملا يزوق مهربا هجوتف
 كل 1 تاع انآ تيحوت اكللخ دهن كاب
 دما كلب لعام نئاعدلا ةعلق ىلإ ىريص

 ناك ثيح دلبل | نم جورخلاب هركا اسعل رمإوا

 كلَذب رم 1 سلا انيدنفا ناب هل لاق يبارع

 اندعقو؟ ةرغ ىلا انهجوتو يقرش باب ىلأ اندع من
 ىلا انعجرف راهنلا نم ىيرع ١١ ةعاسلا دخل كانه.

 ركاسعلا ضعبو يلادالا اندجوف يرش بمأب

 يبارع ناتو تاب وهنم نيلماح دلبلا نم نيجراخ

 ضعب ناكف ءايشالا كلت ذخا مدعب مثردأي اهنقو

 ناكو يفرش باب .ةشوح يف مهن طوعضي سانلا

 012 لل لالا رح
 ا ) نين كوخ يلرع اجا دللا |يفرغ نا
 انا امإو اهتقرح يتل ١ يف زيلكنالا لاك لب اهقرحت
 دنع ةيناونلا ريح انإو الا فقيرحلا ترظن اف
 مدرخ نعإ ليلا نم. ابي رتل يبرع ةدحاو ةعاسلا
 ا
 ' ناباسعم كقون وو تقو ةعاسلا تناك س

 : : ' ةيشنملا ل وق هرق دنع ياس

 ابيرقل ةعاس فصنب رهظلا لبق ج
 ١س نايلس افقإو ناك ةطقن يا ىف 0س

 ظ اهتقو
 طسو يف اًتفإوناك

 روك ذملا
 مهربأ هجوت تقو ةعاسلا تناك 5ك ص ؛

 هآنب يماس نابلس ىلا مسن كب ديحمو بزوف
 3 . يبارع رما ىلع

 تناك ابيرفل انا طمضلاب كلذركذتا لج

 : ىنرعال ةعاسلا

 «كجو رخ دعب تعب له سس

 دلبلا قرح تاليصنت

 كلذ نم ايش عمسا ) ج
 ياس نايلس عم تمضي ديحم ةهجاوم راص مث

 7 راص نرإ دعي رثثآ وه اع يناثلا نم لكسو
 0 هيلع لوالا ةبوجأ ةوالت

 0 0 يدنا دع ةاتاستمم
 كلذ ىلع
 ل تبواجدقو نيروكذملا ع + تلباقل يلا َج :

 ١ لوقدرفلاماما عراشلا

 ب "لب

 0 مج اوةنباسلا يتوجا يف منيب و يني لصح ايف
 2 لوق امإو ةفلاسلا يتبوجا يف هتركذ يذلا وه



 20 تل
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 ل ةلئاعلا الا ةلطح تبدلت 0

 يف روبإولا جرخ .نأ ىلا اهعم تيقبف رذسلا 1
 تهيج وت كلذ دعبف يل'رع فصنو ةرشع ةعاسلا . 8

 تجرح دق ركاشملا نأ تدتوف يترش هلي لأ >0

 م تنكمو يق رش باب ظ

 هب مولخّدأف راجشالا, تخت ةفقإوو دلبلا نم
 ١ '((ةعاسلا ةياغل

 كد ولج

 2 0 ل ]

8 3 0 

 ااا يا نو ا ويا ع اا اح ممل 7 لادم ايط ١ لن ب

 فأب يف تنك اهقو فلكرملا نك نيا 0

 ةيشنملايف هايا يكرت تقؤ نم ةترظن امج
 اشأب ديشر وخ ةبزع دبع الا

 ككولب ناك ةيشبملا نم .لحم يا 5 ع

 ةنئاكلا ديدحلا 5 دنع اًنقإو ناك
 3 نيالا ! ةيقرشلا ةهحلا ن

 بيرثلاب يا ةلسملا ةهج لصوملا عّراشلا اهيلبق

 زيلكن الا 22

 اهب وا وكام د نبك تيران له. 96

 ركاسعلا دي يف تابوه٠ ترظن لهو اهترح وأ

 ةينإونلا رجح .ىلا هجوتم تنإو 2
 اًدبا كلذ نم اًئيغ ترظن اه ج
 طابضلا يالالا نادكح عج امل س

 ظابضاارئاس عم ضيا .تنا تهجوت اما ةيشنملاب

 وع يصنم ياس نايلس برض امأ س

 كلذ تعمس ام ج

 ٍتاوه اه لئسو ءاندا هسا .يتالا ريضوتسا ظ

 وهدا

 م ١١

 يدلب و ةنس 55 يرعو طايمدب لحاوس يالا يح ٠

 مارال بير د دراما يزول ةموبلا ب
 (.نيملا هفيلختر 1

 رشأ اك لش
 موي يىناث ءاعبرالا موي عدلا سار نط

 ٠٠ لمع ا هلم ينلا انو يردك ا ببر
 يردك ةيرانس قرح ةلاش

 قرر كب ليعابلا عب اوي تكييلا خ
 ةيرجيلاب لماك يدنفا مهربإو مسن كب دمحيو
 ليكو لماك دمحمو .تمصع هباط كانه ناكو
 ادا ت11 دي رضا ادي مهالخو اقباس ةيرجلا

 هبلط بلط اهموب اهتب رض يذلا رب نقلا ةيرتيلكنالا
 لاويمالا ىلا هجوتيل اصافر ةيرجلا ند تيصع
 11ج دحيب دليم عازل ا ىف لك ديف

 ةفرعم اندراف قرش .باب ىلا هجوتو عجر هبلط

 نيروكذملا نحن يقرش بابها انهجونفةملاكملا ةيت
 مزيل ريمن كب ديوتي بص لواملا يا
 2 قع ةيبرغ يف انروره ددعف انإو لماك .يدنفا

 لكي قدلم .كب نع :انيار ةيدملا ليوكمرت

 كلب .ناملس م اًنفإو ابا ةيردكسا ةيطبض

 ف يللا انل:لاقو ةيرغلا بفقواغ ياس
 كلذ:دنعف دلبلا قرح .ديري ةناف. ياس نابلس

 وج ال كلذ ىلا كل انلقو ياس قايل انيطاخ
 دهر اهيق عفانم ىلىدلا .عيمجلو انداب دليلا: كيرح
 روهع اه دنعف .نونإونلا الو .ميلسلا لقعلا يضرب ال
 ةايئازق رول يجنب ةلرفنلب انباجلو تاغ نال
 نيدصاق ءانكرتف ينالا عم دهشتسا ىتج لاقو

 .قداص كلب .نرسح ةيناث انفقواف يقرش باب

 يقرش بناب,ىلا .ةيبرعلا انب تنراسو انعم بكرو



 له قرش باب نم كجورخ دعب س

 قواك وينم مدكراع تثرظن

 0 8 َج

 تابوهنم مثديب يل اهإو اطابضو ركاسع

 ركاسعلا يآلا يأ نء' فرعن له س

 ىل ةيشخلاب' ناك هاوس مهيأر نيذلا طابضلاو

 : يترش باب جراخ
 نم مم ةيشنملاب مهيار يذلا ركسعلا َج

 نيدوجو“ !باكندلا طابضلاو يعاس ناءلس يالا

 طابضلاو ركاسعلا امإواَضيأ روكذملا يالا: ننابب
 ةياغل يقرش باب: جراخ نيدوجوم اوناك نيذلا

 اوناكن يذلا زرخالا .تابالالا نم م ةينإونلا رح
 مم نم نوكي نا ابرو ةيردنكسب نيدوجوم
 فاضا مث ) ماس نابلس يالا نت ظابضو ركشع

 نيذلا طابضلإو ركأسغلا نا هلوق ناب دهاشلا

 هنوكل ياس ناولس يالا نمو ينم 2

 22 وئنملا ةلناح تاك طال 1

 اهديب
 هيا وخلا 21 نيلي 6 ظاضلا ج

 تايبرع ىلع

 نيذلا طابضلا نم ادحا فرعت له س

 يترش باب جراخ وا ةيشملاب مهيأر
 مخ ادحا فرعا ال 8

 لحم يأ يفو قيرحلا ترظن له س
 هرظن

 ةيناونلا ربخ نه الا قيرحلا رظنا ل ج

 هرا مل ةيردنكسب تنك امن. ءانثا في اهو

 ناهلس عم لماك يدنفا ميهربا ةهجاوم راص

 يدنفا مهربا هررق ام. هيلع لئو دواد كب

 ترظن ةيناونلا رخ ىلا انل

 رالكلا ١ ين 0 دواذ 4 نايات قدا

 - فالق ىلاذ ةيض وا امو هل لصا هلل 227

 ةروك ذملا دوهش ةعزرلا نيم .دوجوملا

 ا لماك يدنفا م ىفربأ .ترظنأ 1

 , كاك 00-2- هرق دنع كب مسن عم

 روكذملا كلا عم
 0 الأ ةفرعأ الو ةترظن 3 ٠

 تاوهاه لثسو هما يتالا راضحا راص
 0 كدلبو كرو كتنيظو و كما امس
 : : 0 : كتماقا 0

 ّ 7 لدا 8 ينيبظوو يالا يلح يسا

 00 يدلبو ةنس 29 يرعو قباس يالا يس 7 نم

 يدلبب ميقمو هيفونم العلا فوم

 موب رم ءاعب رآلا موب تنك ترا م

 ةيردكسال برص

 ١ انآ (ةيابلا فا نوييفرد تانناك َج

 يالالا عف>اف اًروباط برض يهاس نايلس يبرع
 2 ةيشابزويلا عمج : انلضو املف ةيشنملا ىلا انهجوتو

 2 ةهّجوتم تاكولبلا ضعب ترظن للقب اهدعبف
 '  اهنالخو ةيطبضلا ةهج لكم ةفلئم تاهج ىلا

 _ ميروتب ةيشابزويلا رمآ هنا كلذ ترم تقف
 يئابزوي رضح كلذ دعب مث دابلا يف تاكولبلا
 مزالملا رمإو زعم يدنفا برام ىسملا يولب
 70 تايردلا مج نإب لبز هنا يدنفا نيسع
 0 رجم ىلا هجوتلا' لجال يالالا نتنع لحل
 77 تبطغا تنك مالكلا اذه لوصح لبقو ةيتاؤفلا
 +٠  تلفقو يثابنالا يتلا يلع ديحم ىلا تالاير ةثالث

 7 اهرتسوهتئاع 2 ا 32 ل أن
 - 1 درقلا فصن و ةءاسب ربظلا دعبف فون. يدلبىلا

 3 هلم تجرخ دق ينلثاع تدجوفيل زنم ىلا تهجوت



 نسح اييأر ةيذنملا لوقءرق نم انرورم دعف
 | نايس هعمو اًقباس ةيطبضلا ليكو قداض كب 03
 كب ندح انفقواف طابض ةلمجو دواد كب ' 3

 رفحا دق دراد كينايلس نا لاو ف0

 00 يا

 نم عنتو ناب هاجرت هنإو دلبلا قرحل ازاغو طلب 10 ١

 ليعامسا ذخا كلذ دنعف لبقي ملف لعنلا اذه 3 ٠

 نابلس عم نوناكتي كب تحبو كب ,سفو كب ٠

 ةئيس لاءفالا نه بقاوع نا هل نولوقيو كلب

 أيس كي ةيظع ةيلوعسم كيلع عفي ةنإو ةيخوو

 مماجاف اهيف عفانم ل ودلا عيبجلواندلب دلبلا نو 2
 دب ال ينإو نأشلا اذه يف راكقا يلانا آلئاق .

 اوررك الو يعم نمو انا دهشنسا ىت>ااهةرحأ نا
 مكلغش ىلا اوهجوت فنعإ ملل لاق ءاجرلا هيلع

 انعم ايذحإو قرش بباب اندصق لل 0

 ليعاسأل خد كانه انلصو امو قداص كب نيج
 كب نسح نظإو كب مسنو كبب تجي و كب

 يهاس 0 ةضوا يف ميعم لخد ا قداص .

 ةرو < ذا د 1 تفقوف 7 امأ يعور

 كب تجه و كلن ميسنو كب ليعامسا تعمو

 ُْق هانعمسو هانرظن أي يحأنم دوهحم .دلدروربخج :

 نايلس نا يأس ذوبحم معاجاف ةيشنأا لوق رق

 نا اننكي يذلا اف مالكلا عبس ل لجر دواد

 الو عراشلا ىلا تجرخ كلذ دعبف هيف هلت

 انا تعلطف دلبلا نم ةعلاط يلاهالا ترظن
 ىلا تهجوتو 51 يبرع 4 ةعاسلا دنع ضيا 7

 ةينإودلار خ ةهج

 نيفقإو: إوناك نيذلا :طابضلا مه نم سا

 هيلع كرو رم تقو يناس ناولس عم
 طابض م هم |ونأأ نيذلا طاءعضلا نا 2

 اا

 ' ييوط يلا ثيح مهرعا ال هذايب
 زاغلاو امركذ تا ١ طلبلا ترظن لله نم

 ركسعلا يدايا يف مزقلإو طلللا ترظن ج
 - راوطورطلا ىلع عوضوم جيافص .:ناكزاغلإو

 نيكاكدلا مادق هنع !كوزج اوبك دق اوناكو
 ك انه ةنئاكلا

 لين57 ل

 روك ما ةقولغم

 ضعبلإو بمهتيو رسكي ضعبلا ناك َج
 ! الفتم رخالا

 مترظن له ةيشنملا نم كرور“ دنع نم
 كانه ركاسع

 5و 0-7 0
 0 تاراوظورطلا

 نيراطعلا لوق هرق

 ةظقم ريغ وا ةظتنم ملاح تناكا .س
 اوناك مهنا .ىعب ةظتنم ريغ تناك َج

 ش ةلجرف ةلام
 م. ميلباتم تقو ةعاسلا تناكأم  س

 ةيشنملا لوق ةرق دنع يأس نايلس

 لياقب ربظلا دعب ج

 0 ا ع للا
 اهنم كرورم تقو ةيشنملا

 يلاهالا ث. اًضعب و ركاسع ترن 3

 ةيملب ةشنملاب ةنئاكلا نيكاك دلا

 نيكاكدلا كلت باوبا

 ل مخ ل 5
 ىلا روكذملا . لوق هرثلا

 ّنورسكي

 ْ ةيقرشلا

 ا|هنقو ةيشنملاب. العاب. ترظن له س
 نو سكي ..اهناك .نيذلا_ضايمنالا نم ترقلاب

 «قيروكذملا نف برقلاب اًطابض ترظن ج

 هيف نوكراشب مةرظن الو رسكلا نوعنياوناك امو



 كب نايلس وه ممع إو ١.علذ لاقو ةيطضلا

 هفرعت كنا تلق يذلا دواد :

 | ب نكلو اًدج قفحتا ل تنك ناو :ج
 طباضلا نال دواد نايلس هنا نظا بلاغلا

 ةئيه هباشت هتئيهو ضخ ناك ةنع تربخا يذلا

 دواد نايلس

 يذلا ناقل قولوا ندع ناكل

 هنع تربخأ يذلا طباضلا هكر نلف

 نول الو سْنَج نع تققحت تنك ام 5

 ناسا

 نيظنمتسملا طابضلا فرعن له. س

 مي لماع نك اهو يسلب | !وناك
 >او ماض ك انه ترظن َج

 - ضعبلا ناكر كاسعلاو اًيقاو ناكو ةفرغا ال

 ضعبلإو نييوابروالا نم :نيراملا نوبرضي

 ةيطبضلاب |و أحلا نيذلا نبيوابروالا نوبرضإ
 ميعنمل ءيش ىندا لصحي مو

 اضضأ روكذاا طباضلا فرع له س
 نظل انوا

 هترظن اذا ةفرعا ن :رأ ىناكمي و ةفرعأ معن َج

 يذلا ظباضلا ا اضقو يأ كج نب

 مههع اوداخ لاقو ةنع تربخا

 نراك روكذملا طباضلا روضح تقو ج

 ريحا ديب نما ريتش و ةعبارا ةعاتلا و

 ليج سجرج ىلإ صوت فرعا له نم

 ش اسنرف وتالصنأب ناجرت

 مسالا اذهب اصخمش فرعا الا ج

 هتيروتراص) . اذه نم مثر فرعت له س

 عا

 ” و ررا صنعت 0 ل

 0 د لاس وهو سبالملا تيظن باش وهو.|

 1 ظ هلبكو وأ رومأملا نع |

كولاو رومأملا ن رالايسال الك ج
 "0007 ناك ام ل

 ا ا

 00 وذوي ا لا 06 0

 ظ 1 هفخو وطخي اهيلع عقوف رع هيلع تبلد

 أ كبح

 ( رضحلا لنق راد كلذ ىلعو)

552522 

 2 وه أ

 كتماقا لحمو

 ترو ليك مار ب١ يبسأ 7

 الا يتعاقا لخحو ةنسكأ يرو

 ( نيبل ا هنيلحت راص )

 1 0 0 سس

 عفأ دملا

 هلع عم ةنانرغل 3 تنك اهموي ين ج

 ناكو كب تجم و كب مسأو 4 كب

 : 0 هاندا 2

 اصلا
 : ةيردكس يباولطلا را 3 عن يساغ 1

 ١ ةيردنكس ن

 3 1 اف رويس نا الأ

 7 تسير وكذملا نحن ةيبرع انبكر عفادملا تبرض

 ةملاكملا ةجتت ةفرعم دصقب قرش باب ىلا انهجوتو

 + كرعو كتناذجو كتبثرو كمسا ام .س



 قالغا وه -لياذلاو ضع ع لاح
 لج وب : دعسو دواد يلع لاوقا يعل اهاوقا

 هسا ركذ يل الا دهاشلا راضخا: راص 7

 تا وه اعل 5
 كتنيظوو كدلوم 0 كلهسأ 5
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 كتماقا لجو كرع رادقبو 0

 ةنضارخلا دالبب دولومو نيمأ لبى جا

 ةنس ١[( يرعغو" ةيطبضلاب نواعم. يشل

 .ناث ثقب هيردكشالاب نتيو 0 1

: 5-2 3 

 يكل

3 

0 3 

2 2 
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 اا

 ٠ ينصاخ اهتقو لوق هرقلا يثأب 2 0

 هيت 3

1 0 : : 

 ( تيبلا 6 قا

 نا فورا ياس ناس سا ١
 يف ىناس يالا يح 1 ماَقُعأق دوادوب 1 نايلص

 4 0 ١١

 /] ةنسوينوي ١| ةعقأو تأ ا 0

 ينرفأ تضلوا ةثلاثلأ ةعاسلا دعبل نم جامو

 مامأ نم ثرز» املو ةيشنملاب 9 3 58 0

 ا ! زنم ىلا اههسوخ ةيفشملا ل

 ةيشنملا لوق هرقب تناك ينل اركاسعلا لصف ٠

 ميس يددفأ قطصف يوابزوا يفاب ا

 ىلخاو مدي ن
 صاخمتا ةعبرا يعمو ةيبرع يف تهجوتف يليبس ٠

 ماما تلصو البو ينغ ةاناحلا لجأل يلاهالا نم : 0 5
 . ةلسازرملا كالا دحا'لع تشل 10

 7 وهو اًياذ ةفرعا رود دلل صقل و قاع

 ضبق انو هعارذ ْق ني واج تامالع اًدلقتم

 سس 0 يلع كارتو ضراالا ىلع ينامر يلع :

 رع يفوبرض نأ دعو بر الل 0

 ةيطبضلا. 0 1 0
 دعصا يل 0 يركع ك انه نم يب

 ع قيقمتل ا ينكما امو رمح طيارشبادوسا ً

 : 0 ظ

 ”قوف ىلا تدعص اناف كولتقي الئل قوف ىلا
 ينفطالو هام يجو ىلع و كرف "لع اًيشغم تعقو
 يلا ىتح يدفا يقابلا دبعو مالس يدنفا دهحا

 ” يذنفا هللا دبع ضنا انوع ناك عون 0

 ةيطبضلا باب قوف نئاكلا كابشلا نم ةراخا

 نيظنحتمملا نم 2 ترظنف رود لوب
 |وناك 2 نينا ار ةيجح نم اًرضاح

 مهلعرم كلا ناك اذا 3 ةيطيضلا باب ماما

 دعب مث لوالا اوباجا ام ىننلاب هواجإو هنيعب
 ةيطيضلا ماما فقوو ناصح طق طباضر» ةهرب

 ' ءوربخاف ىان مدنع له كانه اوناك نا ل اقو

 مولع اودلخ مل لاقف ةيطبضلاب مانا دودوب

 اًحارص تعمن ههجوت كنعف هجوت كلذ دعبو

 ترظنف مالسلا ىلع تنقوف ةيطمضلا مالس تت

 اوناك نيذلا جنرفالا نوب رضي نيظنيتسملا 0ع

 فكوبرضي اكو باشخا عطقب كانه نيل“

 حررطل الو. ضرالا لع .ةنوثلي ةسأر لع !ذ2]و
 يواعدلا ملق ةضوا - تل ةروك ذملا ةلاخلا

 طابضلا وا. لزفسملا يراوسلا له نم

 )م تربخأ اك كبلا نع نو !اسإ ع ار نيذلا

 هنع ء نولأسيأ | :اك يذلا 1! كلبا مساب ١ ئهوفتي

 هيسأ ولو هي َج

 ةياطبضلا م امأ فقو يذلا انانفلا 1

 هئيقر دكأنت ُ له ماجلع اوصاخ لاقو

 نولطنبو امي ناك ةنال ال ج

 هيشبار نا

 لهو دواد كب نايلس فرعا له س
 هديه نم قف ا



 مغ

 يقيفح ريغلاوأ ينيفحلا
 لاق له بي يدق دحاى لأ سات

 متعنتمأ انيح يبارعلا رم اذه نأ يأس نايلسمكل

 هب كرما ناك ام ءارجا نم

 كلذ. لصح ام هللإو ج
 دلبلا توفن هلوق نأ دكأ كب نايلس من

 كلذ فالخو اهب لوعتهني مكرتنالو تارت موك
 0 يبارع هل أ[ق

 يبارع ربخت ل له كب نايل ىلا س

 مهلَع تيبن الب دلبلا قرحي طابضلا داك ان
 ىنارع نم رداص رمالا ناب مهنا امل 5

 ةجوتال يزوف مهربا يل لسرا الل معن
 طابضلا لأ كيبت تبلعا ىلإب - دع
 ١ نا ينرعأو م« روأ انا يل لاقف |وعنتماف

 تعنتمأف ليرلا ىلا

 تينيااب كلب ايايرحا نا قلل قبح رس
 تنإو توكسلا !ومزتلا دلبلا قرع طابضلا ىلع

 تربخأ نالأو يبارع باطا ثهجونو مهكر

 ةقيقحلا يف اف اولثتي ل طابضلا نأب

 اوضقان ةيشايكبااف ةيشابكبلا تبلط ال َج

 مةرضحإو بصنم تبرض ال. طابضلا ةيفب امإو

 اومزتلا نيروكذملاف روكذملا هيبنتلا مههلع تهبنو
 اضرلا مدع |ورظا ةيشابكبلا.نا ا توكسلا

 اع لفسو ليدنق كب دسلا راضحا راض

0 
 :ءاعّترالا مويف ةيردكسالاب تنك له َس

 2 هي واوا 5

 تهجوت يفاف ةيردنكسالاب تنك امال ج

 رونمد ىلا رهظلا دعب ءانالغلا مود

 باجل هايد هلا لك و للماك دبع سس

 3 ١ ةيردنكسا نويسدوق مامإو رصم نويسموق ماما
 |0007 1+ ءامبرالا ىب كيم ليات هنا هتيرات ىف
 0000 كنار قرش بابي روظلا دقي 2[ ةسولول
 7 ليلا قرح ىلع مصم ياس نابلس نا ةتربخا
 كنم لبقي لف كلذ ءارجا  مدعب.ةتيجرت كلنإو

 لماكدبمم عن تاباقت لهو لصح اذه له |
 نوك ذل

 لالا باملاب

 لماك ديم نيبو كنب ترّجام له نم
 موي ارانكتلا قيرج نأش ْ جرداذم روكا

 كلذ لبق وا ءانالثلا

 يف ثدغأ لب يكل صفا رام َج

 ءاعترالا موي لبق. طق ةلأساا نه نأش
 5 اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت

 ليدنق.ديبلا
 < ”تيجاومو دواد كب يلع راضحا راص مث

 دواذ يلع هررق ام ىلنو يأس كب نايلس عم

 0 ةيردنكسالا بهنو قب ر> صوصخل رصه نويسهوقب

 0 نايلس أما اقباس هر رق 5 ىلع دواد يلع رصاق

 نم:رمالا. اذه .لصح ناكول هنا ل اقف ياس

 تامالع هيلع تربظ ةنا ثيح يبارع ضر ريغ

 هورجأ اب ربخ دخا انيح بضغلا

 0 ل اكل انأو ةفاع ن نك ىلع

 انا ةقباسلا هاب وجأب

 نابلس عم لبج وبا دعس .ةهجإوم راص مم
 نويسموقب ىلبج وبأ دعس هررق ام هيلع ىلتو ياس
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 دعس رصاف ةيردنكسا قيرح صوصخب رصن
 0 ا الإ اهيا هرق ام لط* ليج ربا

 :قرزكلا لءاك ديجم عم لباقنا ) - ج

 2 .نايلس يأ وه



20000 
 «ذالخ دع و اخ لن قبرا ىلع نعم : 0 يللا ديال

 00 أ راوجن نارو

 ال نكل اًناخد ةهبحلا نبجب تي

 دكم نيناكد تيأر 82-0

 دارو ابوروا

 ينيك اهسيردرن لسيما كلا 01
 سانأ ضب ىلا 0
 ةهج نم ةيشنملاب نه يرو زم ناكو زاغلاب 0

 قبرحلا ىلع نونيعتسي |وناكممهنا

 ْنءيرورم دنعو ابورواةناكول ماماببرغلا 23202
 تايوهم قيلراح كامغ تيرا

 ؟وأ ؟ ةعاسلا يف دلبلا ىلا تلزن سيينا مويو 0 0

 ثشج ةلمج تذدجوو ةلعتشم اهتيارف ابيزتل يلرع ُ ْ

 417 ةنس ظ

 هين اهيلع عقوو هتبوجأ هيلع تيت

 ديهحم عم ياس كب نايلس ةهجإوم راص

 ىلع روكذملا لماك دمحم هررق ام ىلتو لاك

 اذه نا كب نايلش نم ليقف يناس كلب نايلس
 موي يف هنا كلذ ىلع ليلدلا نإو ضخ 07

 عع نجلا ةيباطو نك ةيباظب تنيك ءانالنلا 3 7 ظ

 وف ركاتع هللا: || دووم تب كسلا .

 كلذ ركنأ لَو نا
 هاندا هيأ يلالا دهاشلا ر وضح راص 3 5

 ٠ ) تريبل هفيلت راضو (
 ١ رادفم امو. كفلانخ او فلسا

 كدلب يف اوك

 دولوهو ةيطبضلا مامأ نكاسو ةنس 8 يرعو

 ىيلول ١١ موي ةيردتكسالاب تنكله س
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 الو مكتظة رو دك ما
 عفوت اهف ةيلعت اع نويسموقلا ربخا . نب

 اهنةركاسعلا جورخ ةياغا ويلول ١١ موي يف
 ماما هتزرق هللا نه يف ةتيار ام لك َج

 ةينكلا ملعت هيلع عالطالا كو يدم ناويسفول

 توتر ا
 فوزا ونام عم ياس ناهمل- ةهجاوم راص

 نويسموق م اما" روكذملا يلونام هررق ام هيلع يلتو

 بذك كلذ ناب ياس كب نايلس باجاف رصم

 5ر1 ى قرئاسر وكذا دماعلا رف
 قمريخا ىلا واد كب نايلس ىلا” نم

 قه قلرع كجللا "ترا كتب وجا اق رازم ةلج
 كوك غم ةيزذتكسا ةنيدما قيرحت كل رم هال

 تيك يدتفا دما وعملا كيالا ناظباض ذحا
 الاذن نا ةلوقب ركاسعلا مولي .ينارع دمحا عب
 كنوكىلعليلد اذه ها انو ىتلي ناك الو م

 ننزأآ ريغ نم عيظنلا رمالا اذه ىلع ل

 هب دحا كرماي

 0 ليلدلإو 5 كلذ 3

 نس افك د 9 5 تا

 ا روك ذملا يثابكبلا

 يثابكيلا بيمن يدنفا دما راضحا راض
 هررق ام يلتو دواذ كب نابلس عم ةتهجإومو
 كبلا ىلع رصخ ن ويسموقب روس ذل يدنفالا

 دمحا ةررق ام نا كب نايلس باجاف زر وكذملا
 ينؤك ١١ ميت زيغ ةيفو عيت هيف بيجن يدنفا

 مل تلق يننكل لصح اذهف هيبنتلا مل
 عنو ضيا لوغتتماف ينارع رما هنأ لوعنتما امذنع

 هن ملعيو عقوت ام او يتبوجا لكبف كلذ

 تيقلأ



 دادعتسالا

 ببس نع ناطباضلا ضعب تلأس معن 7

 ك١ نيل نا لورعأت قل م مزرلل
 لبق اهوقرحيو دلبلا إومدهي ناب مولع هبن دواد

 زيلكنالا ل وخد

 نيذلا ناطباضلا نم اًدحا ركذنت الل س

 ةيشاملا نم ةطقن يا يف كلذ ناكو معم تنلكت
 ىتالسنق ماما ةيشنملا طسو يف كلذناك ج

 تكن نينلا ناطباضلا ركذنا ال كل اهنارف
 اناذ الو اما ال مع

 بيرقتل اب شرا دقم ن 0

 نادي .حفشم راكب اطايض- فيي

 يف نيعمدخم لوناك نيذلا الا ل ا
 ةرشعلا وحن مددع غلبب ميوعم تااكتو ةدحإو ةطفن

 اييرقت رفع ينثالا وأ

 اًمقإو مانام اهعوي تيأر ام. له نم

 ةيشدملاب
 هتيأر امال :ج

 ياس نايلس رت ل كنا لوغرفيك
 غم ةيشنملاب اففإو يبرع ١١ ةعاسلا ءاثالثلا موي
 تاباق كنارصم نويسموق .ماما: ثربخا كنوك

 ةروكذملا ةعاسلإو روك ذملا مويلا يف ياس ناهلس

 هيالا نم نيطباض عم اًنقإو
 هعم تلباقل تنك نا اًركذتم نكا ) .ج

 ال ما

 نمد

 ءاثالثلا موي يف هتيأر كنا تدك تنا
 ميصتلا هنم تعيس كنإو ةيشنملا يفاا ةعاسسلا

 قيرحلا ىلع

 تناك هب يرابخا نال قحا كلذ َج

 نويسموقب تلكس ام دهع نم ةناف نالا نم ةعفاولل

 انك #شلا]

 ل مج ع
 1 رالا موي يف ياس ناولس تيأر لعن

 4[ ةنسويلوي 5
 6-2 ٍج

 مييصن ضوصني ايف تعمس ام له س

 ا را ع يف دلبلا قيرح ىلع ياس نابلس
 روكذملا

 ديسلا 5 دف طرا 21 ع
 ين ربخإو ةدربب ربظلا دعب يفرش بابي ليدنق
 دلبلا بقيرح ماع يف يأس نابلس جرت ةنأ
 اًضياءاجرت_ يناس نايلس دلإو نا ضيا ينغلب و
 لغتي لو كلذ يف

 000 أب تدجولا كنا كي -ن

 رشا كو روكا ابرالا ب فر د
 - 2 0 5 4 ١

 نك ترارغ عوب هرورزصت ةيرح | 5

 اني كين عن رم ةيشيملا ن

 ةيشنملاب اًنفأو
 ركاسع صا 0006 3

 3 نام

 ١ 00 0 مهاطباض عم 0

 افإو مودطإو قيرحلا ىلع اميصم لزي مل ياس
 "0 نإ الم كبار تك ناوكذكال
 رككسعلاضعب عم تييأر انو ال ما ةيشنملاب
 كر عرافف خدم ةراكب را اع نع بنار و نزع

 نيظتنم ريغ اوناكو يقرش. باب دحل اشاب

 ركاسعلا كر ورم ءانثا يف تيأر له س

 ' 0 ءاقلاوا تال ضعب اب وا رسك يف ةءراش
 7 ءايثا ضعب تيأر لهو نكامآلا دحا يلعرانلا



 »ب

 سأر ىلا تهجوتف ةينتلا ٠

 3 00 دذلا 0 او أش نبا اوهجوتي

 حدي ل 0

 3 | ىلا قالا تدعف 0 ءارجاب هومس 30
 يناثلاب مل تحرضو ديدحلا ٠

 ١ رك ديم ننبل ةنآ 00 5 نح مث

 َدحالاموي ناك نا كلذ هيف لصح يذلا لآ

 كلذ يلع. محلل هيما للا
 قداص نسح

 هخيرأت موي كتب وجأ ُِ تربخا ثنا 3

 6 ةنس ويلوي 1 ءاغب رالا موي ترانا 1

 ناك يذلا نم دلبلا يف نامه لصح ةناب .
 كلذ كربخإ

 دحإو اما اذهب ينربخا ناك يذلا ج
 اًباذ الو سا ال رك ل ناجل :

 قداص نسح

 ( رضحملا كلف 1 8 1 ِغ

 ةيرجلا لكو لماك ديح رادخا راش

 ل كيسا 3 0 7

 كنكس لحموكرع ْ
 نييكلا هيشخلاب دوأومو لماكديحم ج05

 يرتةتساا يرعوةيرتلا س١0
 كيماقأ لح و كنعانص 1 م

 5 هيل مرو يرحب ناطبق حج

 (نيبلا هنيلحت راص):

 رادو كدلوم

 , ثدجو كانهو نيتلا

 هتيرجا اهب اشاب بغار تربخإو اعيج راظنلا 20
 مكرتا مهنمت ال يل لاقق تيرجاهللا عيم نم 220

 ما

]١| 

 ةاصعلا نره اهريغو هبلطو .يلارع س

 ةروزرضو نإويدلاب مدنع اًئاد نيبقم وناك
 اوناكيتلا مراكفا 'ملعو مجارككذم معرضح ركنا
 ةيرفخسا ةنيدلم 0 ام 01 نببصم

 لبق اهقرحو دليل
 كلذ نع 1 - 1

 اًعيذ هبلط نم الو يلارعلا ن.. عبمأ مل َج

 ببنلإو قيرحلا صوصخب ينعا كلذ صوصخب
 يبارع ر وضحي لوفي ياس نابلس تعم اغإو
 لبق اهنيو .دلبلا قرحي هنا ةناسرتلاب هبلطو

 ايف ايش ملل كرتي الو اهب زيلكتالا لوخد
 لبق مث كلذ مصب ال ها لوقي يبارع ناكو
 قرش بابل تهجوت تنك موي وحي برضلا
 هيلا طابض عم !ًدعاق ياس نايلس تذجوف

 اهقرحن يح دلبلا نم جرخنال لوقب ةتعمسو

 اهبهننو

 لذ بابل تهجوت تكريس يآل نم
 ءابثا يفو نإويدلا ىلا اهجوتم تنك ج

 كانه ةهرب ياس ناهلس عم ثدعف يرورم

 دف اف يبإوطلا برض لبق لضح كلذ س
 هتدهأش امو يعاس ناهلس نم هتعمس اع ا

 نيل 41 ةنس ويلوي ١١ موب تم كاشخ

 ةيودكسالا نع ركاشعلا جورخ
 48 ةنس ويلوي ١١ ءاثالنلا موي يف ةنأ ج

 يلبرع ١١ ةعاسلا :رازويدلا نم يلندوع دنع

 اهب اًنفإو تدجو ةيشنملا نم تررم ابيرقل
 ثيأرو ماطباض عم يماس نايلس يالا ركاسع

 : مزق ركاسعلا ضعن عم
 ' ناطباضلا ضع عم تداكت ام له -س

 اذهبو ةطقنلا نهب مهفوقو ببس نع مهلأسو



 راغلاب
 خو طخ اهياع عقوف 2 هيلع تمل

 0 نسح
 قداص نسح عم ياس ناهمل» ةهجإوم 0 :

 كب نسح هررق ام يأس نابلس ىلع لبو كب

 نويسوتلا اذه مامأو رصع نويسموق ماما قداص

 يأس“ كب نايلسأ صوصخ يف
 لصح م) كل اذ ناب كب نايلس احا :

 ال 01 دا نع ل
 ليعامسإو كب تجب و كب مسن روضح لبق
 كب نسح يل لاقو قباقد سيخلا وحن يربص

 ( سلال تلتف ]خا اذه امو لصاتلا اذه ام

 نسح امإو رشح كب رايس لاحا هو يلغش

 هررق ام ىلع ًايصم 00 ملف كب قداص

 يعاس نايلس : قداص نسح

 ينالا لاوسلا كب ؛ نابلس ىلا ضرع ُّ

 لبق ريخالا كباوج يف ثربخا تنا 5

 ةيشنملاب طابضلا تعمج امدنع كنا هخيرأت موي

 كليلع ضرتعا مهضعب دلبلا قّيرحب مهلع تهنو
 مم غصي ١ يذلا نمو كلذ ةفيقح اف فقوتو

 كبيبنت ىلا

 جرف مث هيبنتلا اذه اولبقي م نيذلا ج
 طابضو بيج بدنفا دمحإو فسوي يدنفأ

 مهلا ]ولثتما معطر وا

 .نرسح ناب فاضا دواد كب نايلس م

 ةنإو ييارعلا بزح نم مرا ناك قداص كب

 ىن> يتارعل لواب لوا ثداوحلا يعي ناك

 برضلا ىلق ةعمجلا ةليل ترا لاق ةنا
 انغم ناكو ةناسرتلاب يبارع عما دوجوم تنك

 نحو محرلا دبع ىنطصمو ياس بوقعيو هبلط

 .دنفقام

 6-0 ةينسلا ةيعماب نينارهس اوناك كب هللادعسو

 |ورجاهي نأ يلاهالا |

 0001 اكلت قردنأ لو هيلا ةيلأ لا |

 ا ل 7 و ا , >5 متو 1 2-7

 11 م1 رت قاب . , ١
 3 ا :

4# 

 "يلا و را رولا كب

 7 ضعبل اولاق ةيعملا ن ٠ !ولزن الل مءاو ةعمجملا
 هنأ“ ثريح ةيز كاحسأ ٠ نو

 «“ موي مجرب نا هرما ينارعو برضلا لصتس

 0 6 0 فنعت هعفدأ

 0_ 7 ( دا ما

 , يعأ س 0

 2 ةجوتو كب ”نكم> ىلع كلذ ةوالت راض

 2 هدعب .ىتالا لائسلا هل
 0011 و ريسا انك كلوق ام "نب

 0 ,ينارع دمها بزح نم تنك كنوك'

 ”  هنوك ىلع“ تابثالاو بذك كلذ لك 'ج
 "00 لد 1 نيرعاللا ةوشا تجاه ان'يف[ ءارتفا
 تنكينوك امآ ظعملا يويدخلا ةمدخ يف رغنلاب

 7 بغار واوه ينبلطب اميلنع يبارعل ثداوح يطعا
 0000101 قلل راكم راظنلا نم ةفالخ ا هاب
 ١ .امإو ةيطبضلا لكو تنك ينوكةفصب يل
 "0 كلب نايلس ابنغ ربخا يذلا ةعبجلا موي ةلأسم
 , لبق نيالا موي افإو اضبا ايقيفح“ سيل اذهف

 تييجوتف ةرثكب نيرجاهم سانلا تدجو برضلإ

 ” ىلا تدعف :احابص تقولا ناك ةنال ةيوي دخلا

 دمجإو يبارع دما تدجو كانهو ةناسرتلا

 بهذأ يل الانف عقاولاب انعربخاف ديشر اشاب
  تدهجإو ةطخلا ىلا هتهجوتف نيرجابلا عجرإو

 "7 لوا باكر تدجوف نيرجابلا عنما ينوك يف

 1 يتدوع دنع من يناثلا رطقلل ركاذت ءاطعا مدعب

  ةيعبلل يلطب اًربخ تدجو ديدحلا ةكسلا نم
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  2دز يش اسوا وذ و

 ايفل ا و اا ا شا تنسو ند

 00 ٠ ينكسمو هيم دق ع فقوو بضغلاب جزتما

 اننا لوقت 61-2 يل لاقو ةنينع ةكيف يارذ

 ةيركسعلا لوصالا لهزيلكنالل ةبلس دلبلا كرتن .

 تهءهخونو هتكرتف فلخل ةوقب ينعفدو كلذز وجت ٠٠

 ىحن هيلا يلوصو لبقو ةيشنملا َلوق ءرق ةهجل
 فلا نم ةبدبد تدعم ايينرقت ةوطخ نيرشعلا :

 5 نوكولب ةعمو ةعرسب أ هتدجو ثغفتنل اف ٍ

 تيدجو بعر يل لصح كلذ,تيأر ايلف اًبيرقل
 تلخ دفروكذملا لوق هرفلا ىلا تلصو قحريسلا يف

 لوق هرالاب ن؛دوجوملا ركاسعلا تدجوو هب
 فقوو ينع رضح ةليلق ةهرب دعبف ناحض يف 1

 تاكد مانا ةركاشع عم روكذملا كب نايلس
 |و رسكا هركاسعل لاقو لوق هرثلل ةرواجلا لافبلا
 تدبهتجافامب دوجوملا زاغلا اوجرخإو ناكدلا كه
 نم اوكي لف ناكدلا, باب رسك يف ركاسعلا
 ىلا تهجوتو متكرت كلذ دنعف هتنانل كلذ
 ةرشعب -لوق هرقلا تكرت امدعبف ةيطبضلا ةوج
 تجب و كب ميس عم ثلبافت ةوطخ ةزشع سمح وا

 كلذ ناكو ةويرع يف نيكأر هيسأ فرعا ال

 يبرع عبرو وا ٠ ةءاسلا
 امو نيرخالاو كب ميسن عم كيلباقم .س

 نويسوق ماما هتررقام مولعم كلذ دعب عقو
 انيق كرك نرخ لاقل ىضتقم نالاف رصم

 يا ينو بهلإو رسكلإو. قيرحلا تيأر له
 ناك تقو يا يفو كلذ أدنبأ ةعقب

 ةماسلا يترش بباب برب 0
 بيتر كاسعلا تدجوف ةيشنملا ىلا ابيرقن 67
 عئاضبلاو اهباوبا ةمتفم فكتيكاك دلا تدجوو

 هك

 لوقورك لل وسبلصو امدنعو قيرطلاب ةانلم كلذ و ا 0 0 ا
 كرد ا دءاص . ةاكب انأخد كيأ ار ةيشملا

 ءادتبا قيرخلا نأ كلذ نم تمعف لوق هرفلا

 ناهلس كتدوع دنع أ 1١ كلف نع

 ةيشنملاب اًققإو ياس
 7 رم رام عللط تيأو افأو ةتبأر ام ألا
 رغصي ملف هياع تيدانف ابيرقن ةيشنملا طسو يف

 يلوذل
 ظه رص.٠ نويسموق مامأ تررق كلنا سا

 ةداعمو تنا:كدده ياش: كب نايل نأ امنا
 ةينيك نع انربخاف فيكلا يفأ سبحلاب .ظفاحلا
 ظ ْ 0

 بتع نيالا ةليأ ناكو كلذ عقون من ج

 يلا وه كلذ ببسو /5 ةنس وينوي ١١ ةعقإو

 ظفاحلا ةداعس ةلباقأ ةيشنملا ىلا تهيجوت تنك

 تهجوتف اسنرف وتالصتوق لخد هنا تربخاف

 اسلاج دواد كب ناولس تدجوف وتالصنوتلا ىلا

 نك يل لاقو طابض ةلمج ةعمو بابلا ىلع

 يالا يح < ركاسع ناب ةيداهجلا رظانل اقارغلت

 ىلا .نيهجوت. ةناغحو ةم“ا ةليح ةيبرع اوطبض
 نفارغلتلا بتكا هل تلقف زياكتالا لصنق لزنم

 كنعف مةطبض يذلا تنا ثيح كفرط نرم

 ل اقا5ل وفن اضبا تنال لاقو :ظانغا كلذ

 فينكلا يف ظفاحلإو تنا كلسبحا هللاإو ظفاحلا

 ةيوس

 ناعتسا ياس نايلس ناك نا ملعن له س
 ةقالخوا َتابلطوا ثال اب ةبردنكسا قيرخ ىلع

 نيمآ تقلب انو كلذ نم اكيش را ل . ع

 ةظساوب ةنيدملا قيرح ىلع ناعتسا هنأ تاءاشالا

 لعتشتف تالمملا ىلع !موفلي اوناك « تاينهام »
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 لوثل اك كرما يبارع نا ىلع مهئاسساب دوبشلاو
 دلبلا قرحب

 عم نيدعاق يتحر رو هبلط ناك َج

 ديرت زيلكنالا نا يبارع يل لاق ال يبارع
 ةيتوتو كلبالا ذل ةقرملا لاملاب دليلا: برض
 دلبلا تقرحو زيلكن الا تبرض ناف ةيشنملا ىلا

 ىلع, فاضا مث اهقرح هي اضيا متنا مودعاسف

 مزااب تايالالا رئاس ىلع هبن دق هنا كلذ

 ركل رياولدمب كب لع
 كيلا يبارع رمإواب نودجشي

 امريغ فرعا ال َج

 12 ةيريرخت ”تادندسج» كاددق لق نس

 رمالا اذهب كرما فارع نأ تبني

 ينال ةيريرخ تادنئنسم يدنع نكي م َج

 هنم رمإوا بلط ىلع ساجتا ردقا 0

 هّتخو هطخب اهيلع عقوو هتبوجا هيلع تيلت

 ياس نابلد
 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

 ةعاسلا 45 ةنس ثرام 1؟ سييخلا موي ةسلج

 اشاب يرس ليغاسسا ةداعس روضح ربظلا دعب ؟

 غيلبو كب بت ءاضعالا تارضحو سيئرلا
 كب ل اذاكر ك

 >1 للتو ىواض كيا نس زانق راض
 تاوه

 (نيبلا هنيلق راص)
 رصم نويسموق ماما تررق كترضح .س

 تنكح 5 ةنس ويلول 1 ءاعبزالا موي ةناب

 ىلع تروداني ركاسع تعبس ةيشنملا اًدوجوم

 ركاسعلا دخا تل أسف ةنيدملا نه جو رخلاب يل اهالا
 نايلسوه رمالا نا كربخاف كلذب رمالا نع

 دس ةلاكللا ِي اف + هيلا تجر راد

 _ : 00 ةعقب 0 55 0 2 يفو كل ش

 11 تنك رو ذا ءاعبرالا م هي هنا 6

 200 لضاَح ةناب ربخ انل هاجت ةيطبضلاب ادوجوم
 70 نه تازنف يقاهالا نيب. دلبلا ىف فيدش نايف

 ِ 7 ةراحي تالخد اف ناديا ىلا تلطصو نأ ىلا

 "70 يصع ةعم ضعبلا ةعينجم سانلا تدجو ناديملا

 ظ مضعب و قح طلب ةعم ضعبلاو
 لآ اد لزنم تالضو نأ أ تهفهجوتو مونخشف

 /00 دالرأ كلك ىلا تلصو نأ ىلا هيف ترسو ايناث

 0 يراوس ركسع تعمس كانهو اشاب مهربا خشلا
 ةنّيدملا نم 0 يل اهالا ّض نيب هداينو

 فويس ةعم

 00 رع ةقأو هركذتا ال مدحا ىلع تيداتف
 : رمأ ىلع <انب هنا يفزيخاف ةيبلتلا اذهأ بيس

 3 هدوجو لحم نع ةئلأسف ياس كلب

 ا ةتدجو هيلا تهجوتف ةيشنملاب دوجوم

 نم ماغر ةبطس» ىلع اسنرف وتالصنق ماما
 يذلا هيبنتلا نع ةتلأسف ةيشنملا يف اا
 دعب دلبلا | برضتس زيلكنالا لع خ؛اجاف هتعيم

 1 نأ انيلع بجي ةنيدملا نم موكم ليقف نيعات

 اهكرتنو اهقرتو ابنم . يلاهالا جرخ
 دعب ايارخ مل

 0 دجوي ل هنا هل تلقو كلذ نع ةتيهنف اضيا اههن
 "  يلاهالا كرت ىلوالاو فاعضلا شانلا الا دلبلاب

 )هللا ويرح نال ركمملا جارشلو ,دلبلا يف
 -  اهسال مقح يف اًراع ىتبي ركسفلا ةفرعب اهيهنو
 7 عيمج لب طقف يلاهالا كلم نكت مل دابلا نإو

 >0 رم لصحب ناك اذاف قوقح اهيف مل لودلا



 ا

 ٌراوطو رطلا لع اًدعاف
 ندا ا 2 ل . روكذملا كيلا ْ
 .ضعبلا دب يف تراظنو قونلا راوطورطلل لع 0

 اا
 نيذلا طابضلا نه ١ دحأ فرعن له س 3

 اًضعب وارظنل اب ولو اهعوي ياس نايلس عم |وناث

 7 ركاسعلا نم .
 ع 0 0 ١ك فرغأ هيل 8

 ةطلخت منيو

 ل دوجو نه قمتم هك له ْض

 فيرش عراش ف 5 ؛ نابلس يالا نم
 ا

 روكذملا يالا نم مهنظا ج

 تجرخ تقو يأ يف س .

 د دا
 اميرقن برع ١١ ةعاسلا يف ج

 يو ركاسفلاوا لاهل" ترلطت لي

 قرش باب نم

 دلبلا نم ةجراخ 5

 مهرظن مخ . ج
 دلبلا نم تابوبنم مهعم ناكأ س
 ميقا ركاسجلاو يلاهالا ديب 0 معن ج

 مابا يعاس كب ترايلس راضيا راس ١
 ليعاملا هلاق ام هيلع ىلتو يربض كبب ليعاسأ < ٠

 اك لئشسف لصحي ل كلذ نا باجإو. يربص ' ٠

2 
 لوق هرق.بن اجي تنك ك ناب فرتعت انما 50( 5

 دلل: نيرح نلت ةااكم : منعم و

 1١١ دعب لع .نير وكذملا عم تاباقث 2

 تعقوو روكذملا لوقف 7 انيرقن ةوطخ ٠

 . الا

 قبس اهف هن 5ك كب ميم نإبو ينيب 4

 هبلا ًاموملا كب مسن ةهجإوم يف
 5 هيلع اعقوو هلع ارقإو اههيلع كلذ يلت دق

 مظوطنخ
 عرط ليعاسا ياس فكايلش

 ناهلس لئسو يزبص ليعامسا جارخا راص من
 31 اك دواد كلي

 مولا كنا دويشلا كليلع تنداكمت دق ني

 ىلع ًايصم تنكو اديس تك اي

 نالأ اند اف ةلعف تقرخ ليت للا قد

 الثءآ كبش ءانلت نم كلذ تلعفا حرضلاب
 لصح انو ظق اًروهتم نكا مل نا َج

 يبارعدمحا رماب ناك ةيشنملاب يىلوزبو كلذ ينم
 اهدعب يل لسرإو روباطلاب اًظتنم تلزن ينال
 هعم تهجوتف يز وف كب مهربأ ةطسإوب ينادإن
 مدع لضح اهدنعف ةيشنملاب يالالا تكرتو
 يح ه !ًرضا> نراك اهنقو ةنال يالالا ماظننا
 انإو ةلطقمزبغ لاح ويلا نمر نم يال

 قرحي ناك نم ترظن الو قرحجا ملف قيرحلا

 يىفرظن وا تقرح يلا لوفي دحا 01-1

 2 ل اًضونم يأرلا نوكيف كيف 'ةقيرحلا يف انفإو
 كلذ

 ترظنو قي رحاب كطابضت رما امأ س

 ةيقملا ق ابو نكاح دلا ربك

 نرم بهنتب الو قيرخت رما 4 ١

 اباجدلا كل قارغ رنا كلبلب ا كلب يد هاف ٠
 ابيلع بلغت زيلكتالا تناك اذا دلبلا قرح
 - بهلإو رسكلا امإو اًضيا انإو ةيشابكيلا تعنتماف
 قبس ايف امنع تبواج دوف

 تادتخنملاونيماربلا عنو فاشن



 لال"

 تاعوقولا كلن ءانثاب ةير دنكسالاب لصح ام
 ا هلك او فالح انيع طلال جا

 6 عقوف هتب وجأ هيلع تيلت
 " حاحا

 د

 ضحلا لفق راص .كلذ ىلعو )
 21 0 ءانالنلا موي ةسلج

 ىبرلا اذاب يريب ..لوعارلا داع روش
 بينو افاب هيعدشر مهربأ اضعالا تارضحو

 نويلو كب غيلبو كب قيفشو كب نيمإو كلب
 كب ولافاك

 ا لثسو يربص ليعابسا راضحا راع
 تا وه

 لحمو كرعو كدلوم لحمو كنسا ام َس

 كيماقإ

 رصم يف دولومو بسربص ليعاسأ ج
 ينيدعبأب ميقمو 2

 ( تيبل ١ هفيلحت راص )
 موي يناث ءاعبرالا موي تنك نيا .س

 ةيردنكسا برض

 يو ةنأسرتل اب تنك حابصلا ِ أهموي يف

 باي هلا ةجونلا. تدرأ ايرث يرع ال ةعاسلا
 هبلط نيب تلصح يتا ١ عرباخللا ةّ#تن ةفرعلل يقرش

 اهيف تبكرو ةيبرع تذخاف روهس 0

 يدنفأ مهربإو تجب كب دوحتو كب ميسنو ان
 يقرش باب ىلا انهجوتو يساغا لوقغاصلا 0

 ناب [ددجو ةيددلل لوق هرخ نب اتيورم دست
 اا كلا ل55 ل قداج نمو تاي
 قداص كب نرسح ناكو كانه نيفقإو اقباس

 كب .نسح انفقواف ةلشب كب نايل عم ملكتي .

7200 دوقرعلا بارطشا ةلاح قوهو انللاقوروكذلا
00 

 0 دلبلا قمم نأ هدضقن كنب نايل دصق وه ام
 720 نايلس عنم يف دهي انم دحإو لك راف دلبلا
 ال' هل ًالثاق ”عينشلا لعفلا اذه نم ياس كب

 عفانم ةلود لكلو اندلب دلبلا ثيح كلذ زوخي

 لعفلا اذه ىلع صم ةناب انباجاف اهيف ةيراجت

 انرركف هيالإو وه ذهشنسي فتح هيرجي ةنإو

 انهجوتو هانكرت اهدنعف اهلارقي لو ةيصنل ا هيلو

 انتحل لوق هرثلا نم انقارف دعبو قرش باب ىلا
 ال اجا ا اناجرتو  قداص' كب نبح

 قرش باب ىلا انعم هانذخاف هب ]وشطبي اليل

 نيدعاق يحر رو ياس دورحم اندجو كانهف
 نايلس  دصتب :اهانريخاف دواذ ناتلس ةضوا يف

 هفرط نم اًدحا لسري ناب هانيجرتو ياس كب

 ياس دوب باجاف لعفلا اذه نم هعنو 2

 . نسم لاقو امالك عبسي مل دواد ناهلس ناب

 ٠ لويخو تايّبرعلا عمي و هجوتي ناب قداص كب
 هانريخاف يبارع رضح ةهربب كلذ دعب و ىراكلا

 . ناهلس نيبو انني تلضح يتلا ةملاكملاب اضيا
 هعنمإو هيلا هجوت كب مسن ًالئاق باجاف ياس
 . مضت دق هنا كب يسن هباجاف زمالا | ,كلذ نع

 مضربا رما كلذ دنعف ينصب ناك اف 2

 يماس ناهلس عنملا كب
 يرج م ملعا و

 مسن هجوتي ناو يزوق
 هجوتف 'ئسلا هذا نع

 كلذ لعل

 ةيشنملا روق زان روز نع س

 م نايلس عم ركاسع متيار له

 : ناك ةلاح يأ يفف اًدحا

 0 ياس لل يالا ن ناك ج

 . نيراطعلا لوق هرق ةياغل روك ذا ل هرفلإ



 يرق بكار ركدلا كب ترف ىار ذك باول
 ا ناصح 1 ةعم ناك محرلا دبع ىقطصمو

 8 تعب ب دواد كب نايلس ىلا س

 نويسموقلا ىلا هيدبت ظوحلم كلل لهف ليق ام
 دعق كسذلا نا لوفإو كلذ تعمس ج

 طتف محرلا دبع كب فطص.وه طابضلا نم يعم

 هيلع ]ورقإو عيمجلا ىلع كلذ يلت دق
 هيلع |وعقوو ةوضمإو
 فسو.ي جرف بي" دمحاأ زعم ديحم

 ةيبرح لوا نواعم ياس ناهلس

2 ٠ 
 (رضحلا لفقراص كلذ ىلعو)
 /5؟ ةنس ثّرام 15 سييخلا موي ةسلج

 ليعاسا ةداعس ةسائر تحن ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 ميهربأ ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي
 كب غيلبو كب قيفشو كب نيمإو اشاب يدشر :

 كبول افاكتويلو
 يلدرجلا يدنفا دمحا جاحلا راضحا راص

 ةينالا ةلئسالا هيلا تهججوتو

 كلمتان نس

 كرمع رادقم اءودولوم نيا س

 نع ةدايز يرمعو ديرج يف دولوم ج
 'ةدس نيسهح

 ةيردنكسالا رغشب ميقمو رجات يتغانُض جا

 (نيملا هنيلحت راص ) 1

 ةيردنكسالاب تنك له ويلوي ١١ موي س

 اهب تنك من ج
 لصحايف مومعلا ىلع ةيلعت اذام اندفأ س

 ا

 88 ةنس ويِلول 11 موي يفو أمموي
 اًبيرقت ةيردنكسا ىلع عفادملا برض موي ٍج

 نم ثجرخ راهنلا نم يبرع 4 وا ؟ ةعاسلا

 نوط موحرملا يارس ىلا. تهيجوتو ةيردنكسا
 "امو قلاع تناك دبي ةيكيتطلب انا
 اهيف ميلا +كيشمإو ةيزادتكسا ىلا ويلا كلذ
 .١ الفي ءاسرالا ديب وهو نانا ولا قو
 ةيارسلا ىلا تهجوت اهلا. نء برع اًبيرقن ةثلاثلا

 ٠١ ةعاسلا ةياغل اهب تمتإو ةيدومحلاب ةروكذملا

 يارس ىلا تهجوت مث راهلا نم اًبيرقت يبرع
 !اةييادلخو ةجيملا ب ةياذلا اهب.تمقا ةلدزلا
 ايزرفلا يرعى همانلا كبسلا موي ةيرذكتلا

 راهنلا نم
 نول ضودنح ني خلفاساس ا قاع نا

 كلذ لثاي امو بهلإو ةيردنكسب لصح يذلا
 ترظن ام ةيردنكسا نم تجرخ ال ِج

 ةترظن قيرحا امإو لتق الو بهن الو قرحال

 فصنب بورغلا دعب سييخلا موي لمرلاب انإو
 0 رق ةعاس

 ملعا ال ٍس

 45 ةنسؤيلول ٠١ موي نع تعمس اذام س

 مولا يف وأ موبي ةيردنكسا يبإوط ترض لبق

 دواد كب نايلس نم هلبق
 لوقي دواد كب نابلس نم تعت# ج

 - ةيردتكما كرصب ارغاشا اان مهربا دالوأ ناب

 مه لسرا اناف كلذ لصح ناف كاما ف

 مرضحي ةراسجلا بابرا نف طابضلا دحا
 ٠ ينإوطلاب انعم براي يكل اًحالس مهكسنو

 نضوصخي كلذ فالخ اعيش لعت الله 0



 هللاةعن كيحمو ”ندب) دياغو يراكذ ديمو مهربأ

 زعم براحمو نسحلا وبا مهربأو اضر لعو

 ىنطصمو ةيشابزوي هبفنغ ليحر و داج يحراجو

 يربص ميركلا ديعو ظفاح نيسحو ضيبالا

 ميدل كب دمحم ماما تينزالم 7 ديمو

 يتالا ل ]وسلا وبل
 طابض ةلمج كماما انرضحا دق سس

 موي مغبأر نيذلا نع نورمسوفلا ريخإو مرظناف
 اهنم كرو رم تفو ةيشنملا ةهجي ءاعنرالا

 يدنفا جرف ىلا اًريشم) اذه ترظن يلا .ج
 ثتقو دواد نايلس عم ناك ( ينابكبلا فسوي
 ترظن مث ةيشنملا ىلا يز وف مهربا عم هيلا قوت

 (ينابكبلا بيجت يدنفا دمحا ىلا اًريشم) اذه
 هجوتم انإو اشاب فيرش عراش طسو يف.ناك :

 اذه ترظن مث ةيثدملا ىلا يزوف مهربا عم
 ناك( يثابز ويلا زعم يدنفا براحم ىلا اًريش»)
 ةيشنملا لوق هرق دنع ياس كب ناهلس عم افقإو
 نوقابلا امإو ةرم لوا كيبلاب يتاقالل» تقو
 نيدوجوم !وناكممغا لمدجيو ١ دحا مهم لياختا لف
 ل دا نيذلا طافلا صن: اخ يوب
 ناك ياس كب ناهلس يالا عم اهموي مدوجو
 [؟ ىلإ 51 نم

 عم تنك له فسوي يدنف' جرف ىلا 0س
 يزوف مهربأ روضح تقوةيشنملاب ياسكلب ناهلس.

 روك ذملا كبلا لاق ام اهيل مسن كلب ديحم عم

 كلب :ناهلس عم تنك ينا ركذنا معن َج

 رضحخ ةيناتحلا بناجي ةيشنملا طسو يف .يماس
 ناولس عم اهلكتو يزوف مهربأ عم ميسن كلب.ديمم

 أ هجوو

 نودب قلب

 عم ملكت يذلا نا ميسن كب دمحم لاق كلذ دنعف ٠

  ةيبرعلا هيب اهو اهمالك عسا نا

 2 وال دع 0 وه ا نابلس

 كلب ميسن دوجو نم قنحت مل هنا روكذملا لاق
 000 ( ةيفحلاب ابوي يزوف ميهربأ عم

 فزتعتن له بيجن يدنفا دمحا ىلا س

 0 موي اشاب فيرش عراش طسو يف تنك كلاب
 0 نم ارام يسن كب ديحم ترظن لهو قيرحلا

 كب دمحم ثرظن تنك ناركذتا لو ةيناقحلا نم
 » مآ ةيزون هربا عم مسن

 فرتعن له زعم يدنفا براحم ىلا س

 دواد ناهلس عم ةيشنملا ل وق هرق دنع تنك كلنا
 انقإو تنك روكذملا مويلا بس يفا ج

 4 ةعاسلا ةياخل زيلكتالا ةسيك .ىرم كبرفل]ب

 دوجوملا يالا يدنفا يلع يكولب مزالم عم برع
 ةيل اتيبسال اب نالا

 ؟لاطام عضم يعاس كب ناياس ىلا س

 يدنفا برامم مالك صوصخاب و ةثالثلا ةيدنفالا

 براحم ناك لهو ع ممالك لبق زعم
 دنع وأ ةيشنملا لوق هزق دنع روكذملا يدنفا
 ظ زيكتألا ةسيك

 أهنم برفلاب تلصح يتأ ١ ءاغوغلا تقو 0

 اهب تنك يتا ١ ةطفنلا ىلا يشوجر تقو

 اهموي ترظن له يدنفأ جرف ىلا س
  دواد يلعو لبج ىبأ دعسو محرلا دبع ىنطدم

 ةيشنملاب 2 دلا جرفو

 عم نيدعاق اوناكو اهب مهرظن من ج
 ياس كب نايلس

 ' بين يدنفا دمحا ىلا ل وسلا اذه هجوو

 30ي7/ هزلا 00

5 

5 5 



 را

 اذه فرعتا س.

 رادكخ ياس كب نابلس وهو ةفرعا َج

 هدأيب ح7

 يسن كب ديحم باوجتسا ةوالتراص هعبو /
 يأ اكلعتو ياس كب نايل ىلع

 ع ها 1

 كلذ ىلع 1
 كب 3 ديو هركذ 0 د

 لاقبلا م داع امر نك ادعاق ةينافحا

 نمزكاسعلا ضعبو لق هرقلا بام ١
 |ىذحاهروكذلا ةهملا نم تراب اس ٠

 ةهبج « ىلا يالأ 26 وم يئابزوي قطصم

 يسشنب تهجوت كلذ تيأر انلف ةروكذملا ن كدلا

 ةطقن ىلا يلوصو دنعن عقاولا رظنال كانه ىلا
 ايره تارطص ريع )املأ ناكدأ نم اه كنب

 ليعاسإو كب تجناو مسن كلب ديم عم تلباقت
 مهغجاف ربخلا امو اذه امل اولاقف يرجع كب
 ىلا تعجرو ءاغوغلا تعنبو ىلغش نكي م اذه

 لوالا يناكم .
 كلنا عم ءاغوغلا تعنم لوقل فيك. س
 يلغش ن 0 م اذه
 نكي ل اذه يلوقب يدصق 5

 انا'ىه سيل ببسلا نا
 ياو اوداش كب ند ل 00
 هئاقفرو مسن“ كب ديم كتلباقت. تقو كعم

 مل نكلو اهموي هتيور نم قفحتم يفا ج

 ىه يلغش

١1 

 يندب وا اهئانثا يف وا

 ديم نييو كلنيي .ةللاكم لصح اما سن

 : 1 .. دلبلا قرح ضصوصخب مسن كلب

 ةتبجأإو يبو ةنيب ه4 تاضح معأ َج

 يبارع رماب كلذ نآب

 ' عما يسن كلب .ديحم . كل رضح لف ل

 : ةيشنملاب تنإو يزوف ميرهبأ

 يزوف مهربا نا نم ققحتم نكلو ةيناث عر
 يقرش باب ىلا ةعم تهجوتو ةيشنملا ىلا ىلرضح

 مسن كب دمحم لثس
 1 ناك نا ملعن له سس

 ةيشدملا ىلا هدرفمب

 ٠ ' هجوت يزوف مهربا نا وه هلعا يذلا ج
 يرش باب ىلا ةيوس انعجرو ةيشنملا ىلا يعم

 نراف ياس كب نالس انعم نوكي نا نودن
 ةيشنملا ىلا هدرفب -كلذ دعب يز.وف مهربأ عجر

 : كلذب ربخ يددع نكي م
 تعس له دواد كب نايلس ىلا 3

 أم .ينارع فرط نم كل لوفي يزوف مهربا
 تنإو دلبل اب ةيراجما ةيضرم ريغلا ر ومالا نه
 يلاهالا وه رومالا كلت لعانلا ناب هتجا

 مدقل اموه لصح يذلإو كلذ عقي ) ج
 هجوتلل ينبلط رز وكذملا مرا ئا رار ةلهج ينم

 نب كال لاسيلو هعم هيل تهجوتف يبارع ىلإ

 ل ني الاسمر نان ولا دع
 دنا 0 5 اناف

 0 هيساغا لوتغاص رهظم يلعو سيمخ نافعو

 هجوت يزوف مهرب
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 1 حاب الط صك قفلخ كلذ دعت كليم
 | هتلباقأ جر رضحت دق اشي بغازت ناب. يبارع

 اتوب انجرفف ةيناولا رجح ىلا

 تثنأ مكلوصو قالا! رم

 ا م ةيدنملا لو هر دنع تي كيمو

 ةداسلا

 5 يزرع ؟ةءامادع 4

 هفالخو رسك ن :ودماف يذلا ١

 باب كارو

 ع

 م ذملا :لوق ةهرقنأ نم نيؤجوتم ماو

 ير
 ةلمج رو < ذل قود هلأ راوجت

 تف'فانركلإو ٌّ

 مث كلذ عم يف

 <“ انرظن ج
 داب 55 مك 0 :

 ادري نا ب رب اما دج
 نءاًروسكم اب عراشلا يف يتلا ةراهملا يف تراظن <

 ةئلتم ملص بلع اهدي ىف ركاسعلا تناكو ناكذ

 ناكدلا ماما رإولعرطلا ىلع ةنوعضإ |ون 6 رع
 0 ةيشملا ىلا انلوضو دنع انر دا

 0 مو ضعبلا ةمةنم رغ . اا> ق َّق

 عا أ مخ قادت تافانزكب نيك اك دلا ياو

 46 هانرظن ام-اذه مدي تناك مزقب رخآلا

 قرش بإب ةبأ هل اغأب فيرش عراش 0 ةيفملا

 : كللذ نم اعيش رن ُ

 ردكلا ةيراج ركاسعلا تناك له .س
 يلاها أبعم ناك مآ اه دحو 1

 عاسعلا عم دلبلا لها نم 2 ترظن : َج

 نه كروضح دنع هن دهاش يذلاامو ُّ

 يزوف مهربا عب ةيشاأ ىلإ يقزش باب
 ١) دك اربع ةغاب فيرغ عراش يف انرظن َج

 ناكةيشيملا انلصو الو تابوهيم مدي. يف يلاهإو

 ا كيعاسإو

 نور اوناكن بذا يلاهالاو رككسلا عنم يف

 ” ربكلاويف ابراج نك يذلا ناكدلا ع - رة

 .: 1 لاح 00 9 _ ٍ

 كَ / 00 ةيعب ةفاسم ىلع تنك

 ةينحلا 4 ة كرورم لوا ءانثا يف -س.

 01011 الأ موب قيرحلا دهاشا ل يفا ج .
 ا بورغلا دنع ةينإو :| روحي

 00 1 عا جبت قع نب
 دا يو مار هلو ةةاامولا

 2ك م مم ترظن 1 2

 لا دهجي طابضلا 8 بار انك ع

 ش ماو ر كلا

 2 0 1 اذحا تراظن ام ج

 0 كجورخ تقو ةعاسلا 0 س

 00 . ةيتاونلا رجم ىلا ترش باب

 و يبرعا١ ةعاسلا تناك ج

 3 6 تقو ةعاسلا ت تناك كو س
 : 1 ةيفينملا ىلا يزرف مث

 ١ يرق يرح# ةعاسلا تناك ج

 ٠ - تناك يلا ركاسلا تزاظن أم تقو .س
 : ةيعدمل ل 7 هرق راوحي ةنئاكلا نيك جدلا دكت

 ْ >7 يفي نابلس ناك نبا

 . قولطخ هيلا ةفاسم ىلع انفو: ن :راك ج

1 

 - عجوياسد نايلس ةهجاوم راص كلذ دعب .
 ( . يتآلا ل]وسبلا لولا ىلا هجوو كب

 7 "ليلي خلل ارزغبز لع قنا س

 ع مع وهذ ظرغأ ع



 ا مين اال ا + .ة>هي أ ور م ا وا ا ا ا ا ا

 ليكو لماك دينمو تم كب دهحمو يربص 1 ٠

 مب هكا لا ا ل ل 8 0

 ني ةيرع ل 6 ةهمت لسن نأ 0
 انأو تح 5 يربص 7-5 ا ةثالعلا ٠

 ينال هر ةنهانرورم دنعف يقرشب أب اندست

 قداص كب نرسح ةيطبضلا ليكو انو 20

 قرح ياس ل ناهلس دصق نا انل لاقو

 نإو ص ال كلذ نا ماس نايلسل انلقف دلبلا .
 ايف ةلم لكل ةيراجت ةدلب يتو ةدلبلا هذ»

 مقاوم نيظفاح ركأسعلا يلاهالا نإو قوقح 2

 كلذ انه لبق اف موعلاب رضي رما اذهو

 قرح ىلع رصم ينو .لعش اذه نإب باجا» ٠
 . اوتوو ىنعب يالالإو انأ انه دهفتسا تح دلبلا
 نواب لل انهجوتو هنه ادقرافت كلذ دنعف ءادبش

 ليو قداض كب نسح انبغتا ناكو قرش

 ة يمحر رمعو ياس دوي اندجنوف ةيطبضلا
 ينل ١ ةملاكملاب اهان ربخاف ياس كب ناهلس ةضوأ

 دويمم باجاف ياس نابلس نيو اننيب تلصح

 كاذ عنم يف دي ناب هل انلق امدنع يغاس

 مالكلا عبسي ل لجرلا 7 باجاف عينشلار مالا
 ةلغش فرغيف :

 ظنلت امقو كترضحل 3 يذلا اني ربا

 اضر هنهرهظ له ينعي ةليجلا نهب يناس دويحم .
 الما رمالا كلذ يف

 كلو اهتقو هنم ايش يل رغب ُ 13

 رمالا اذهب اًدناع ناك ابرف دلبلا نم لاهألا

 ,رمغ عم قام دع هجوت كلذ دعبو ج

 اهدعبو ارضح مث فرعا ال ثيح ىلا يبحر

 يقرش باب ىلا يا كانه ضيا بارع رضح ةهربب

 ىلا هجوتلل ينبلطو ليد دع كبح ىلردخم

 ]ل عفاولا نع ينلأسو كنع تهجوتن ينارع
 هجوتا نآب يناجاف منا ةتركذ امب هتربخاف ةيشملا

 تاارجالا نم ام ل لوق]و ياس نايلس ىلا
 ىنكمي ال ةناب ةتبجاف 2 ل

 0 عم مالكلا ينم

 دنعف ضرب مو يتقفرب اماكن نسل 8 1

 نواعمتاب ناك يذلا يزوف مهربا رما كلذ

 يل لاقو ةروكذملا ةير ومأملاب هجوتي نا: ةفرطب
 ىلا انهجوتو ةيبرع انذخاف ةعم هجونتا ناب

 يسرك ىلع !دعاف ياس نايلس اندجوو ةيشنملا
 ةيرحبل | ةلا ه ةيقسفلا راوجي ةيناقحا ماما

 يح ه٠ يالاربمأ 0 دبع قطصم ةعم 0

 دواديلعو سيلوبلا ماقُماق لبجوبأ دعمو هدأيب
 يح ه ماقمئاق ركدلا جرفو نيظنحتممملا. ماقمأق

 اذإو مءاسا فرعا ال طابض ضعبو هديب

 ء انل زف 1 مةرظن

 ةيدايرجلا ران انلسرا دق, يزوف ميهربأ هل لافف

 ودعا نا يف ١١ تاأرجالا مزه نع كلاس

 ائيش حي ل ةناب ياس نايلس هباجاف .اهئارجأ

 يلاهالا .نم لصاح وه لصاحلا عيج اننأ اًنلطم

 يلاهالا عنم كلتكمي اما يز وف مهربأ هل لاقف

 انهجوتف ةنكمي ال ةناب باجااف رمالا اذه ترد

 دنع يقرش باب ىلا نيعجار انإو يزوف مدربا
 ' باهتاف لصح اب يزوف مهربا- ةغلبف يبارع

 1 هيلا انهجوتو ةيبرعلا ن

 انآ نيع ميغ اذه الئاق كلذ دنع يارع |

 يلاهالا عني نا يناس ناهلس“يا ةنكي ناك



 || 'هينبلا ”مهلع ىتلا طابضلا لماكت دعبو ادمانا
 َرظْف ٌرضحن دق ةنا وهو كف انيلع ءانلأ يذلا

 اننإو رصم ىلا هجوتلل ةيويدخلا ةرضحلا توكرل
 هذه كرت حن الو رصم ىلا تيهجوتم اضيا

 ةبواجت اهقرح نم دب الف زيلكتالا ىلا ةنيدملا
 روما نه هل آلئاق ىتانزلا ىسملا ةيشابز وبلا دنحا

 « ةرؤسع هيا ناش ىكع» كلب نايس لاقف ةرؤسم

 ةرطم روما نه مولعم لأ يف انا هل تلفف

 لمح اه بعق زياككاللا نكت ل ةدلبلا نم نال

 ةقلح طمو نم مرج 5( ياس كب , نابلسل

 ثيح ةيناقحلا ةوج توجوتو هتكرت انإو طابضلا

 طقف كلذ دعب ا ملعا الر عرج انه تا

 |ىهجوتو متاكولب اوذخأ ةيشابز وب ضعب ترظن

 | نم الط ميرظف 'نضعبلاَو ةفزتنم تاه الا
 ملو ينطروا نرم نيكولب اهو ةيشاملا دودح
 ناك ا ةيدبلاب نيهجوتم اوناك نبأ ىلا مل ا

 دعب ايف تيلع ظفف لعزلا' نم يف ”ةلّصاح
 كلب ءةلملا ةيحب ايناك نيروكذلا نيولبلا نا

 يريصأب الا ةهج ىلا هجوت ناك ينطر وأ نمرخا

 نيكولبلاو يقرش باب ىلا. يم دلطو يتانلاب م
 فرش لا ىلا وفيس هلبملاب لاك يريفلا
 نيكولبلا انا سننلاب ملوضو تقو يف مهنقخلو
 دي هدول نا عدا دا ا ارنا نجلا
 هدوقي نراك ناثلإو يثاب زر ويلا هللاةمعت يدتفا
 ' ناكيذلا كولبلاو يناثلا مزالملا ضيبالا فطصم

 يتانزلا دمحم ةيراديكح تحت ناك يروصابالاب
 00 2 3 ةيرا دكحخ تحت أ يلاقاو 5-0

 5 رع 1 يقرش بابب 3 7 راخي

 . ةطروالا ' تاكولب يتاب عم قالشنلا

 اف ةروكذللا

 بام ا كا 0 ا 2
 0-- . بلا ىلا جورتملا نم زيكلالا ع نا

 1 ينرمأي ملال ج
 ٠ كفالخ كلفرلا 3 ١ معنا َِس

 5 الا
 0 يروم 2 اذهيرمأوا 2 َج

 0 01 6 طغل رككسلا لاسرا

 00 5 ناطاخ و . تلع انا عيزوتلا دع

10 1 38 1 0 

 اهيلع عقوو هتبوجا هيلع تيلت
 بيج دجحا :

 0 ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 ءاروسا ديبحمر اضخا راص

 تا وه

 ظ كرعو كدلوم لحمو كما ام س

 'ةيردكسإ دواوءو كب مسن كيج ج

 1 دب

 ةنس ٠26 يرو

 ١ تايعنص 2“ نوم

 ةيب رحاب نواعمو يجب ولط مافُماق 2

 : ةهج ىأب يقم س

 3 رصحع يف ج

 007( نملا بلغ رامز
 عال ةدسرلا نس تكتل

 35 /؟ ةنس



 هنع يملا ٠ ظ

 انرياعرش يذلا اقوا

 هتبتو ابقزعأ ال ا ركسع كيرظت ايبا "ج
 هام يم بلطت ىرج اع ةلأستاركاسص ٠

 نا دعبو طنن ءامز وكةل رضحإو ينخحا ةجؤتف .
 اناضخح ايكار: يراوس داو رضينا ا

 انهجوتو نابلس دمحم ينا تذداف ولدوا لاقو“

 ىلا انهجوتو .دلبلا نتن ةلئاعلا انذخا .تيبلا ىلا .
 اح هو ةيتيسأ د نمو رضضم ىلا اند :

 اعنط كا +

 ةعاسلا نت 5 لوا

 5 رصملا تقر ناك جا

 يردك شهلا مكرت ةعاس ا يأ" يف ع

 ايرقلال ةعاسلا ربظلا دغب جا
 ووكذملا يركسعلا تنام نس

 كسوف لب هيوسأ فرعءاال ح ركاسغلا دحا

 ديحم يساي هل لوتي 1 :١

 هند ف كاياوا ب ةفرعم كلأ له نس

 ا 1

 هب ةْئاَوْخ ل نكي الو هفرعا ال َج

  اهيلع عقوو هنبوجا هَ يل

 نايلس مهربأ

 اب لعسو نارنلا يلع ديم راضحا راصو

 نيل |. هقيلحت دعب
 كرعو كذليو َكِبِعاَصَو كلضااما رب

 يلاها نم نارف ينعانصو يلع ديحم 2ج
 (ةنسا؟ وحن ) يرش فرعا الو هزيج ةيوازلا ظ 57

20 
 مب 9 كر م نيا سس

24 

 . رضخالا

 مد يذلا مو يناث تنك ننإو نس

 ءاعبرالا

 هلو راه دن 8
 اق اءاملبلا ن كيو اك

 زازقلا ةوبق النع نئاكلا تو د

 ال هنا لاق :كلذ ىلع هن عضو ايل

 مخ ةعه نكي
 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )
 ءاثالفلا موب يف
 سيكرلا نب 7 5 يذبشر اشاب ممهربأ ا

 كب ول افاكيويلو كب

 يثابكبلا يي ي ديفا دجا راضخا راض

 : يتاي اك لثسو
 نايلس اهاطعا يتلا رماوالا ملعتا قع

 يأ 3 هاطعا دعب ناطباضلا عج امدنع ذواد

 قيرحلا ضوصخب هتاهيبنت ةيشابكيلا
 دخا فواد ناهلس انل 0 أ كعب ُج

 "ب محام 1ك ف ذلا ةلسا ارملا 6 يع

 انم حاضيالا فلس اك قيرخاب قلعتملا ةينتلا

 ياس كب ينرايلس برض هل لغتف .نا انيإو
 انهجوتف امونع  طابضلا عيل ير وبل اب بصنم

 روضح 5# ةنس ثرام 7

 , قياش ع ءاضع الأ ثارضحو

 تدجو كانه يروضح لاحيو طابضلاو نن
 يدتفا ل 668 صل لباقم ياس نايلس

 *قووم يثابزويلا هجوتن كلل تاق ا؟ ةيطبضلا



 نورجالا عجر ا.دنع تعجرو 2 تو

 ءاعبرالا

 ىلا ثرظن.ام ج
 اتراح ىلا إورضح

 ركاسغلا ءالوه مث نم . س

 0 عاإاا
 نييدكذملا ركانملا رادقم ام -س
 نوغلبي ]وناك نظا انا مددع فرعاال مج

 اًرفن نيرذعلا

 ظابض معه ناك له س

 يثابزوي دحإو مهم ناك من 2
 يثاب 10 8 تقرع تي .

 مزال“ ول يغابزوي ناك.نا .فرعا ال 3
 ةسأ ام "نس

 ةسا فرعا ال َج

 ةراحاب لعقي ناك اذان

 ةرفعم هسالم ثناك ةروضح تقو ج
 يسركلا ةتيطعاف برش هامو يس 3 تملطو

 برشيل املا هل ترضحإو
 كفرغي ناك ظباضلا اذه له س

 ظ يفر نإك امال
 كسا طباضلا كلذل مع نبا نم نس

 ناك ينبركلا هل ترضح ام تقو َج

 يفسأ نع يئلأس

 طباضلا مكفرطا رضح تقو يأ يف س
 هفصو ا#مو روكذملا

 هيساب ملعا ال ربظلا لبق رضع ناك ج
 الو نوللا رمسإو خو ةماقلا ليوط وهو ةعاتس
 كلذ فالخ .فاصوا هل فرعا

 00 0 م
 داب نأ

 _ ابعو

6 ١ 
 ترجاه نم ل

 ”:يلئاعو يتدلإو ىقم ناك َج

  3نالارركذل ل

 معاال ج 22-0

 ركاسملا ارضنا ناك ةعاس يأ يف س

 هراحلا نه نير وكذملا 3
 زيظلا نإوا ناك ج 00

 ةادب ايل رو مريم ولم تبا 2
  0"يل هم

 اب لكيو نايلس ميهربأ راضحا راض 31

 رشا وه 0 0

  ةرعو هينف ذيع 8 نا 0



 عمات اباق أ ىح ا 9 مي

 لاوحا نع هنم 8 يترش بابي كب ديع ٠

 لوسر هيسا اصخش لترا الا ل لالا ١
 تالبطساب تناك ينل ١ لورخلا عيجي يكل يدنفا
 اف يدنا لوصو ضختلا اذه ان ةردنللا

 رصم نويسوق يف يقاطنتسا لبق هفرعاأ تنك
 كانه هترظن ٠١ لوأو

 هلاق ام تعض يدنفا لوسر ىلآ

 كلذ نع كباوج اف كب نايلس

 لولا ةلئسم امإو عقاولا وه ةتلق ام ج

 هير ينايلت صخ# افو ناك هنا يبف :

 نا يناجرتف لييخ ملعم ناكو اوكيفاي ريبسا همسأ .
 ىلا روكذملا رفاس ناك ذا هلو ىلع ظنحتسا

 | م45 ةنس ويلول ١؟ ةاعبرالا موي ينذ ءدالب <

 ٠١ ةعاسلا تهجوت دلبلا نم جورخلا اندصق

 تدعو اجارخا لباسا
 ١١ اهددع ناكو 52 !اةلطبو م لو

 .. كب ديع رمأب نكت

 تررق كقو نالا كلذل وفن فيك س

 الا يترش باب يف كتضوا نم جرخت ل كنا
 نم جورختل ناك كلذو رشع ىدحا ةعاسلل»

 كلوق اف دلبلا
 5 رعلاو يلاهالا تن هرظن ا ج :

 تهجوتف ليخلا ىلع تفخنأ تابوهخلاب ا ظ
 تلق 5 ةروكذملا ةعاسلا يف مثراضحال

 ءاعبرالا موي ةيشنلاب ناك اذه يدنفا لوسو» 2
 نيراج وناك نم نه ناكو 41 ةنس وماوأ 100

 هنم عقو اع ليصفتلاب اندف اف بهلا
 يالا طن بتم هو نك 1

 رعد ءاجزرملا للطملا نك نيك
 نيراطعلا لوق هرق ةهجي َج

 نيراطعلال وق هرق ةياغل تهجوت ثيَح س

 قرخو بنو رسكن م دلبلا يف هترظن يذلااف

 قب نك الو بهع الورك ال ترظن ام َج

 قرش بابب انإو ةترظن يذنأ ىوس

 هيلع ارقإو نيروكذما ىلع كلذ لن دق

 اهمانخإو امهئاوبا اعضوو

 ياس نايلس يضيف لوسر
 ( رضحلا لنذق راص كلذ ىلعو )

 اب لكسو راجتلا نايلس درج راضحا راص

 كر رادقمو كتعانصو كيسا ام سن
 كح لو هادو

 ؟”1 يرعو راجن يتعانصو نايلس ديحم 2

 ددجلا رايدلاب يكسو ةيراددكسا يدلبو ةاس

 يجاتاب يلع همسا يت راح ذو ماختلا عماج دنع

 ( نابل هيلع راص)
 برض موي يناث ءاعب رالأ موي تنك نبا س

 يباوطلا

 ةراحلا لها سانلا عم ةراحلاب تنك ج

 ديكو بسمه لودح قرف ل وم

 ناك ءاوس مويلا كلذ يف نيككدلإو توييلا
 ظ اك اسللوا .ىلاهالا نم

 كلذ نم انيغ تراظن ام 5

 ةيردنكسا نم ترجاه له س

 ظ معا
 تهجوت ناإو ترجاه تقو يأ يف س
 ءاعبرالا موي ةيردنكسا نم ترجاه ج

 اطنط ىلا تهجوتو رهظلا تقو برضلا موي يناث



 كتنيظو امو كلبقل امو كيسا ان س

 كرغ 5

 لونغاص يتبترو يضيف لوسر يس ١ ج
 ةنيهك6+ ئرو 2 يح 4 هلطاوا ؟ يساغا

 رصه يدلبو ٠

 تلد[ ادن نك رع تال

 د لوم كب ديع 5

 ةير دنكسا برض موي كيال ناك نبا
 ناك

 ةينانلإو سكملا يف تناك هنم ةطروا ج. .

 تكف انآ - امآ قرش بابن ةئلانلإو راننلا هم

 راننلا ةيباطب

 موب ينأث 2 نع

 عولط ل حاصلا يف هلام تهجوتف قرش
 ارق [1 ةعاسلل كايد اهكمي سلا

 كانه هتلعف ىذلا ام. .س

 ةعاسلا انرم] اننوكا ىوس عيش لعنن ل 2

 انجرخن جورخملاب ١١

 يقرش بابب تناهترظن يذلا اه 0

 للا راح لافإو ندب ترظ ع
 ْ تابوبخ٠ اهدي يفو.

 تابوهمب ةجراخرك اسعاهتقورظنت ملا سس

 را 2
 كليالا ريمأ ناك نيا نم

 ضيا قرش بابي ناك َج

 باب نم كتطروا عم جرخ له س

15 
 هلك يالالا عم جرخ ج
 يقرش بابب يالالاعفجا كلذ ىلع ءانب س

 وممن ج

 0 00 رعشأ 3 الا برض تقو ج

 ١ كتطروا روضح تقو 0 ' لمن
 70 ناتطروالا ترضخ ناك روكذملا مويلا يف
 نرايرخالا

 3 1 ْ ظ ملعا ال 3

 0002 000 37 اما.

 ش .اهعوب ثأب وهنم مهم 0 35 ا َج

 1 ند قيرح ثرظن له .س

 ْ 00 بابي نحنو هترظن ج
 ا

 يالا طرا دحا: ناك نا لعن اما س
 اشاب فيرش عراشب اهموي ةدوجوم
 م
 )00 قرش باب نم يالا جورخ لبق نم

 3 ٍِ هنه تجرخ ىرخا ثايالا ترظن اما

 1 رظنا ) ج
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 كلذ ىلعو زرجملا نم اًيناث اهبرض ريضب الثا

 كولبلا تاكرت قالتغقل ابو يثرش باب ىلا انجرخ
 ةباغل اهدجا لو يتلئاع رع ثحبا تهجوتو
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 - ةئاسلا يف تلباق دلبلا ىلا يتدوعو اطوزن دعبو
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 ٠ /8 ةنس

 ان ترضخو ةليخدلا ةيباطب تنك َج

 كولبلاب يقرش باب ىلا سمتا١ قورش لبق
 راقملا بلكي نا دهب قرادل ندع ىنلا
 رظنال ةكدلا موك ىلا تهجون قالشنلا ربانعب

 مدجا لو ةطحملا ىلا تهجوتف متدجو اف يلايع
 ' يلاهالا نيب مهلع ثحبال روسلا جراخ تجرخو

 منجا لاذكو وصلا جراخ تعبت تناك يتلا
 «» يلاعرس » برضي. يروبلا تعمس ءانثالا له ينف

 يالالا نا ينغلبو يثرش باب نم تلخدف
 ةيشنملاب ةمقحل نا ىلا ةتعبتف ةيشنملا ةوج ىل هجوم

 لزتملا مامارإوطورطلا ىلع انفإو يولب تدجوو
 ' ةصروبلا عراش ىلغ.نئاكلا زيكنالا ةسيكل رواج
 ةئأ انلا ةءاسلا يف كلذ تاكو ةماما_ تنقوف
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 هزادكحو اضيا ةيشنلاب فقوو نتلا سأز ةهج

 هسالالا_فوقو ناكو ركدلا كب جرف ناك
 ينعي ةظنتم ريخ ةل اجب راوطورطلا ىلع روكذمل
 نتاكضيببلاو .اًنقإو ناك مهم رك اسعلا .ضعب
 ةعم ضعبلاو فصلا نم جرخي ضعبلاو ادعاق

 نه .يفو كلذ هبشا اهو مم لؤوغشمو هلايع

 حاونالازئاببت خرم زك اسعو يل اهالا تناك ءانثالا
 مهازع معمو دلبلا جراخ ىلا ةجراخ انيلع رق

 / ةعانبلا ينو ةعينش ةلاح يف |وناكو ملايعو

 البنر فراؤتملا كاش ليتل يو صقر
 لبلا نم جورخملاب يلاهالا .يلعو ركاسملا .ىلع
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 نيعو هني ىلع ةينافحإو هلايخخ ىلع كليئركلا

 ةيشنملل انب هجوتو هطروالا

 ةهجن نيعت انكولب و ةقرذتم طفن ىلا تاكولبلا
 ظحالن انناب رادكحلا

 لسرنو حالسلاب رانلا هيلع قلطن .ىا هبرضن
 ةعسلت هعاسلا ةياغل انتطقنب انقإو رادكحلا ربخغ 6

 هلسارم, ةسزإوس ةدحإو رضع 8 0
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 لع يدانبو كن ل اهبجت ماو قرش

 ارش ن دي هاولبلا كتيوزح كي لغو

 يفرش باب .يلا هب تهجوتو رخل "طاش ىلع

 يقرش بابل لصوملا ةلسملا عراش نم اًرام

 كولبلا رادكح ناك نم س
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 لوالا مزالملاو لمرلاب يويدخلا رثخي ناك
 ةنانيحا ليصوتلو زاك تايبرع عم انيعم ناك
 قالشنلاب فلخت كلذإو ماد ةيباظب ركاسعلا ىلا
 ٠ ةر وكذملا تايبرعلا عم

 يولع ءالخأ راب ناك ماتت رالا مون. ش
 انيعم تان" لوالا .مزاللا نا لوقثا فيكق

 مسا نعو كلذ نع دفأف ةير ومأملا قه لد
 مزالملا كلذ

 ١ يدنفا دا ؛با روكذملا مزالملا ج
 موني نم ةير وم أا1 كلت ف انيعم ناكو ًيضانل
 تاييرعلاعم قالشنل اب يق ءاعبر ألا موي و ءانالثلا
 بسبس قال معا 2

 قالفنلا ىلا تالصو تنفو يل يف س

 : يرش بابب

 عبر الا: ءردعغ وا عشع ةعاسلا و 2

 : يبرع
 قالشنلا ىلا كلوصو دعب تلعف اذأم وز

 كوابل اب قرش باب ىلا تلصو امل 3

 يح او كولب يح ؟ مهو نكولب كانه تدجو
 انيالا نم هطروا يح ؟و كولب ٍيعرو هطروا
 تاكولب يفاب ةعمو ةيشنملا نم يغابكبلا رضح مث

 ' 1 رح تايآلالا يقاب< مت الو هظررألا
 دال نك قي دملاف قرح. باي وم نو ذل
 و لاف :ةيناونلل رمح كاانلصو وع هزن اهنلإ انغبو
 رهظلا تقو بيرق سيمنخا وهو

 لاح .كركاسع :ةلاح تناك فيك نس

 'ةلسملاب اهب انيعم تنك يتا ١ ةطقنلا_نم كريسم
 يقرش باب ىلا

 .هجلوي حالسلإو رطقلا ةئيهب ريسملا ناك. 3
 ةيشام كركاسع تناك كلذ ىلع <انب س



 ا م درعا

 ' ةبشخلا ءاروا سيئرلآ ةداهش كلذ: دغباو
 ينيك تزرغ هلأسو نوملا لي ةئيه لع ينل |

 الو اهفرعي ال ةنا باجاف اهنا نعو اهاعتسا

 كب .نايلس عم هتوجاوم راص مث اههسأ فرعي
 يت أي اي ريخالا اذه: لكسو ”دواد

 "سلال م لع ىلا
 يدنفا مركلا دبع ههسإو ةفرعا خ

 يربص- يذدنفا مركلا دنع هيف: نراك يذلا

 ناديملا غراش ىلا هجوتل اب

 تعزو كنا يدنفامركلا دبع لاق س

 كلوق اف ةيشنملا يف كنعم ثكم

 ةلمج ينم مدقت 5 تاكولب عزوا 1 ج.
 . يارا

 اهيئاونأ عضو بلطو اذه ةوالن راص دق ٠

 اهم انمابخإو

 يدمح يأس
 ًةلئاق دواد كب نايلس فاضا كلذ دعبو

 بابب ترضح تنك نا: يدنفا ميركْلا دبعل

 بغار تيأر له !هتركذ ينل | ةعاسلا يف يفرش

 باجاف اثاب ناطلسو هظابا اشاب نايلتو اشاب
 كلذ دعبف مار ام ةنا يدنفا يزل دبع

 نور ركتزملا هلطفي ناك اذع كلب نايل لس
 كانه اورضح اوناك منا باجاف يقرش بابب

 يذلا نؤدركلا كف يف يبارع عم نويلكبي

 3و يالا يح + ناك اهنقوبف لمرلا يارسب ناك
 .. ديفو لوقلا ةئه يف كانه نيثقإو يالا يح
 )00 ,رهو دفا لدم تابوهملا نم ءايدا زكاسفلا
 8 5: دحإو جر مورحو معمج يبارع رماف هفالخو
 3 يي 1 نم ناك نا هف ةرعأ كل "ةعرسل يثابز زوب

 - ركسملا يطمن م اًران رضخإو يالا جوا يالا
 2 بغار' ةداعسف اهفرحو ةروكذملا ءايشالا عمجو

 0 ١ اهضوي هنو اهقرح مدعب يبارع دحا جرت اشاب

 : ٠ تيفي ىلب كلذ لصحب مو مت نوكي نزخم“

 3 ا دبع يأس ناهلس

 يدق“

 ام شيال قمم روح راع
 أ يه

 كمضأ ام“ ص

 ' ضيبالا ينطصم ج
 دولوم نيأ س

 يدلب روهنمد يف 2

 كيرخ 14 نب

 ةنس .؟1 ج

 . هتلفعابص ام >-س

 ناث مزالم انا َج

 : ,ةيترااب تفرشن ' تقو يا يف -س

 2041| ةنس يف ج

 ةهيج ىأب ميقم س

 0 َج

 د6 ينك كرا نم

 3 21 ةنشويلول

 1 يقرع لب اهالالا قالختي تك َج
 3 .ةعبرار وا فصنو ةثالث ةعاسلا روباط برض م



 (ريع نس ثراف لوا ا موب اشم

 تاهجَوتو يربص مركلا دبع راضحا و انهن

 ةينالا ةلفسالا ميلا

 كيم اه نه ا

 :يربض عركللا دبع 1 00
 كتبتر ام 50 20

 يالا يحك نم مزال 3 0 8

 ,كزرع رادنف أو تدلو نبا قف 000

 ةنس؟ 4ئرعو هبيلصلاب تدلؤ جا 7 202020١
 ةبترل اب تفرشت تقو يأ نه س
 45 ةنسا جب
 موي فا ءاَنبرالا موي سلا 0

 5 ةيردتكسا قع

 روباط برضف يقرش بابب تنك ج
 رادكجلاف ةيشلا ىلا يالآلا ناد

 ىلا انعزوو ببصنف برض ياس كب نايلس
 دف انا اما جورتملا نم ىدعلا عنا. ةفلتخم طقن

 ةير دبكسن نا ديما عراش ىلا كولبلا عم تهجوت 0 ٠

 اًبيرتل يرعا1 . ةءاسلا ذحل كانها انتكمو
 عراشلل كهجوت تقو ةعاسلا تناك س

 روكذللا
 - ةيرقل ه ةعاسلا ج ,

 كلذ دعب لصح امو س

 هبنو يرإؤيم نفت ها ٠١ ةعاسلا فس ِ

 انهجوتف يقرش باب ىلا هجوتل اب ينابزويلا ىلع

 كانه ىلا

 قرش باب ىلا مهجوت قيرط يأ نه س
 ةريغصلا ةيشنلل ناديملا عراش نم 2 ظ

 قيرطلا يفرط يوللا ام شا 0

 ' نبا انيك كرطن © ظ

25 

 ١ ةيوينو ين رف كلا رسمك :كرظن انآ نس

 ةنيدم ا نه راه تنإو أهقرحو

 7 يل مرات ام 8

 : ماظننالا ةلاح ْق ناك كلكولب له سس

 ا نم هرور تفو

 ظ 5

 0 انجرخ كانه . ا الف

 جورخ ليف اأ ةينلا رج قير ل
 يثاب ز ويلا يندبغ ناك يقرغ نبأب نه تاكولبلا

 .--- :اريزهإ ع ىلا كربلا ندع ليصوتا
 00 تناك ةل اح يأ ف ” نم

 يقرش بابي اءدجو يتا١

 تايقذنبلا مدني ناك .خ
 تابوهنم ملي ثرظن امأ س

 ترن ام
 تاكولب 0-2 فلاح له نب

 ةيشنملا نم مكيألا

 كول ادع اام ابعيج و < َج

 راودلارثكب انإو ينغلب ام ىلع زعم يدنفا براخم

 ةيزع ترم يا نمنو اهانرظن 6

 ذؤاد نابلس ةعاشالاب انا فرعا مج

 .اهقرح يذلا وه

 كلذ تعمس نه نم س

 ظابضو زكسغنم راودلا زنكي تعمس ج
 نم تابوبنم'راودلا رثكب ترظن امأ س



 ةهج ىأب مبقم نس

 مصاع تيم ةيحانب َج

 ىبلوأ ١ ؟ ءاعب رالأ موي يف كنك نبأ نب

 47 ةنس

 انلزن مث يقف بايب يالالا عم تنك 5

 0 يس رنا

 ماما انتيطروا فوقو فداصن كانهو ةيشنملا

 مابضلا طوهجوت مث لوقر اذ ةئيه يف انكو ةيناقحا

 موهيجون ناك نا ركذنم ريغ يكل هيبنت عاوسل

 م برضوا يالالا رادكخ نم رما ىلع ةانب

 ينابزويلا رضخ كلذ دعبو داتعملاك بيصنم

 ةلسملا عراش ىلا انهجوتو انذخإو هللاةمعت ديح
 ربلا“ ىلا اوعلظ اذا زيلكتالا عنم دصتب ريل | ةهج

 دحإو رضحت اًبيرقث ؛.. ةعاسلا وحن كأنه انكم

 ركاسملاو . يلاغالا ىلع يدانب وهو يراوس
 يثاب ويلا انرما كلذ دنعف دلبلا نم جورخملاب
 نم ...ه فرط نم يرداالو يقرش بآل هجوتل أب

 هلآ انيك يرايلا لا

 ٠ مكهجوت دنع مترره قيرط هبسأ نه . سس

 يترش باب ىلا

 رم 2

 يقرش باب ىلا يرغود لصوي راما
 هيف ىرتاثتلا يرخجب عراش 4

 نع كرورم لاح يف لف س

 فاعلا را لاما ساذج دفا جريأر ام ىقرش باب

 تابوبنملا: نم ءايشا نيلفاح

 كلذ تيار. ام 3

 نكاما وا نيكاكدرسكيأ دخا تي ءأر له س

 0 كلذ. فبأر امال َج

 ىلع يركسع وأ تن ١ تارت ام له ِس

 ىلا ةلسملا ن

 . *- كلت ا
 د أ ا ايران

 نكمملا ةَيَقب 3

 . عرااوخ يفرش باب ىلا 0 3 5

 كلا يقلل 0 27 دكانه اهيا ا
  ركاسعلا عيجج |ورضح البو طننلا ةيقب انرظنتسإو
 - كانه انتبو ؟ عرف ىلا يقرش باب نم انهجوت

 : ع / ام يقرش باب نم مكهجوت 0 سس

 ” ينعا ويب يلاث قيررحا 50 نا 3

 سيوخا 1-6

 : هيسذلا نه تعمم له وا ملعت له سس

 ظ 0 دلبلا قرح
 الو طق كلذ نمءيشب عا ل ينا ج

 همردعا اكادللا قرح يذلا و اق نب تينا

 0 وب 0 الا نأ نم ليق

 "ال بوس مالا نم اننا ف ثميحو دبل تب

 0 روع اريسع ايلا ةهبف تيار امىلع نب

 ل رك
 نيالا ركسع فالخ د تيأر ام

 يالا ند ركانغ تيأر ان لع نب

 كب ديع

 للا ىلإ نيييجوتم رك تبطي أ 2

 عراشلاب كب ديع يال برعم + ناكولب كم

 رجلا يلا ةيناقحلا نم 1
 كلذ ىلع ههتخ بلظ



007 :+ 0 5-777 

 انوي تين ناك نا اند نع قل

 ”:ةير وام ا

- 

 دعلا داب عولط عماهتق تتنيعت.يتلا ةطقنلا ىلع

 كب نابلس قولا ظ

0007 

 اوس ياس نايل كل لقي ل له "ىن
 هنأ بارع: نم رماواب وا هسفن ءاقلت نم ناك 3 ِ :

 * دلل قرح 01
 كلذ نم ائيش لقي ل ِج .ش

 ىلا مكهجوت دنع متررم نبا نرم س
 يقرش باب .

 ىلا لصوت تلا ةكسلا نم تررم ج
 ىرتايتلا بناجي يترش باب عراش

 قرحلا وا بهنلا لّودح ا لغ

 ةنيدملا نماهريغ يفوا اهنم تيرم يتلا تاهجا يف
 كلذ نم ايش را ل ج

 قيرحلا لعفت ل له س
 كركاسعب وا كلسشني نأ

 00 هوك لضم 3
 1 يراها قف

 كلذ اولعف نيذلا نم عبمن م !لع :

 نأ تعبس امبا :بهنلا نع ائيش عهنا مل : .

 يأس كب نايلس وه قيرحلا يف بيسلا
 نيل.ماح يلاهالا وأ مدلل 2 م له َس

 بهاا رجحت موا

 تاب وهن.

 تالءاح يلاها الو اًركسع را ل جب
 ش تاب وهنم
 نسحاوبا يهربا '2 2 كلذ ىلع ههتخ بلط

 ةتهجاومو دواد كب نايلسراضحا راص
 ىلع افرعتسا نأ دعبو -نسحا وبا مقربا عم

 رأوه 14 كلب
 نيلول 1 يف بصتملا برقي ترا |

 وبا مهربأ تنيع له ةيشملاب

 ىدعلا ةدأيب عولط عم لجال ةلسملا ةهج

 . يا ابروبلا نسما

 1 هن

 يتاهينت تناك امو ام قهج يف ةنيعا ل ج
 .دلبلا قرح موزلب يلارع رمإوا ليصوت الاويلا
 عزوا مل بصنملا برض تقو قالطالا 7

 ام ,ةؤج ىلا مركاسع ِ طابضلا نم
 مكرخأب م له نسحلا وبأ مهربا ىلا س

 نكون وأ هيف ءاقلظ نم واد كلب نال
 'دلبلا قرح موزأب يبارع

 : 1 د ٍج

 ياس كب نايلس فاضا كلذ دنعو اذه
 فكسحلا بأ مهرب ةلسملا عراشب ن .راك اذا هنا

 . اضعب ىأر ناكل مويلا كاذ يف روكذملا

 نم. لثسف كب ديع يالا كاشع وا طابض
 رعاسعو ا كعابض أر ناك نا نسما وبا مهرب
 ةنا لوا بتاجان ةهجما كلب ا ديع يالا
 ايان 7 روكذالا يسالالا نم اًدحا رب ل
 ضعب نأ يثابزوي داع نم عمس ةنأب

 كانه |وناك كب ديع يالا نم طابض
 مهاربأ تايلس
 نسحلا َوِب آس

 ) اس تفأر ديمم روضح راص)
 كسا ام .س

 فار ديم َج

 ةهج ياب دولوم . س
 هي رعالا هيدي م ضاع تيم َج

 0000 و

 ةئن < َج

 ْ كتنعانص ام

 كالا يح 1 مال وزال ياكم َج

 طرا



 جا. .[| تنبأ دمحم ةلاق ام روكذملا كلا ىلع لقد ٠
 011 7 حل ولوج ىلإ دجوبلاب هيلع هيلا راص ةنا قت
 ضعيلاب ل اسيرإو ك ان» نم ضعبلا ءاقبإو كر
 مزالاا لبلخ يلع روضحو.ر جيلا لخاس ىلا رخالا
 ذأ 3 كاين ياللا رادكح لخا نم
 رياوا ين مدعو قرش باب ىلا هجوتلاو ركاسملا
 ءانثآ يف 0 تاهخلا ىلا ههجرت رما فالخ

 ىلع اوفرغتسا نأ دعب و ةيشنملا بصنملا برض
 هجوتل اب هيلع هبني ل ةناب' كلب نايلس ب اجا ضعب

 ديحح ىلع هبني ناب ادجا رمأي .لو ١ رقهج ىلا
 يف ال يترش باب ىلا هجونلاو ركسعا| ذخاب نيما
 يتل ١١ تاهيننلاو. اهنالخ .يف الو 4'/ .ةعاسلا

 ليصوتب ندم تناكبضملا برض دنعاهاطعا

 نابلس فاضإو دلبا| قرح موزاب: يبارع رهإوا .
 'نيرضتأبأ ببرص تيقو قالطالا ىلع هنأ, يعاس كلب

 ىلا 0 عم طابضلا نم اًدحا. عزوبي مل.

 أم ةهج
 نيمأ م نايلس يخاس

 ظ رك اوه ا لجو نس +1 وعأ مهربأ راضحار 9

 ش 0

0 
 ظ 9 نيا
 0 ةيريدمب كامح وباب ديعصلا ف

 كرغ اه

 ةَيَس أ

 .كتعنص انه:

 قا وبا يذلبي ميقم

 0 ل ةبترل اب تفرشن تقو يأ يف

 ع 37 000 رهلا 0
 4 يركسعب اذإو يلرع فصأو ةعسانلا

 ركسعلا عمجا ناب ينريخإو رضح

 ىلإ تلو او ت15 ع يقرش ا

 هما ديحم ىبي يثابزوي عم تلبافلا يرش
 "دف 1 ايف ةطروالا ة ةيقب نع ةنم تمؤتسإو

 تمغتسإو نرخخلا ىلا تاجو: روكذملا

 فيرش لاس ىنيي اهد>ا نيرام 30
 ]يبو ربحاف ةجا كذبا ل رخالاو لوا مزالم ش

 تحاول رج ىلا هجرت ةطروالا تاكول
 0 . معم امفيا أنآ تهجوتو يوب

 3 كنيع ينل .ةطقنلا كرتن تفيك نم
 7 اولا ركاسع ذأ رابخا د رج ياللالا 0 دكح

 رك . م كلا ءاسور ناب يبلعل ج

 ا 111 لصور ةللرللا لجل ياس
 0000 ا لستل انا ىلا

 25 0 هَ كربلا ا يالالا رادكح



 هيلد ديك نلاب اناث ةئلسراف 1 . هناي
 رضيت ةمزاللا تايلعتل اب. انيتأيو ةنع فيلل نأ

 نحأن راب هرما رادكلا نأ ل يناثلاب

 كلذ انلعنف قرش باب ىلا عع ركسملا ٠

 يذلا لحلا نع نالملا كربخي لأ ف نع
 نك م بد راد هيأ هيد

 كلذ نم ءىثب يلربخي : 2

 ا 5 ا ضعااك020 ١

0 3 
 ةيطبضلا عراش نع انرورم ناك ِج

 3 كيش عراشو ةيدئللو
 ياس نايلس كلشفنب كتلباق: ل 2 0

 . . اهنالخيوا ةيشنللا . 1
 ام ةهج يأ يف كبافا م 3 5

 رم كروزم ءانثا ىف تيار اف 0 31
 هالغا م تايب 00
 اا كرك ولا اماحدزا تيب رن ج 9 3

 ةيطبضلا نال نينوجمملاو 2 ركاسلا ٠
 ناك اصوصخ ةيشنألا يفو م0يبس تلق 0
 نم ريثكو ىرخالا تالخلا نم نا 2
 نمو راوطورطلا ىلع نيسلاج مهن« ننركاسلا ٠
 ١ ١ تيفقإو م 2

 اطاضو نكاسع كانه تأر له 000
 ظ كبل 3
 امإو يبالا طابض نم !ًدحا ترظن ام 000 3

 ممزيمأ لف ركسملا ةهجا 0

 لوصح كرورم ءانثا يف رت ل له سا 0 0

 ير خي داع ةهرب باغ نأ

2 
 يلوصو دعب انا اا ٍِ

 نيرا زكسعلا يل اهالأ كرظن قرش فاي ل ١

 تأب وهنم , معدو
 يراومل للا قرني ناكلقلل نأ

 جيورخماب سانلا ىلع يداني ن ناك 1 قيقلاب
 يداني نك رمابو

 اوجرخا لقي ناك روكذملا يدانملا ج
 برضلا ريصيس ةعاس فصن دعب ةنأف دلبلا نم

 ' يداني ناك نم رماب ملعا الو اههف
 روك ذملا يدانملا فرعن له س
 ةفرعا ال ِج

 اهقالخ يف وا ةيشنملا يف دهاشن ل له س
 زاغو ثالا لفن قيرخلا ثادادعتا

 ةيشنملا فال.كلذ نم ائيش دهاشا ) ج
 اهفالخ يف الو

 قرحو بهلا ورجا نبذلا ملعت م ب
 ميع عيست موا ةجدملا

 لك انا كلذ اورجا نيذلا ملعاال ج
 بيسلا نا ملعب ماعلإو صاخلا نم ناك نم
 ياس ناملس وه .كلذب

 عم اهغيأر :يتلا ةبوهناا ءايشالا يف ام س
 رج وا يقرش بابب ناك اوس يلاهالاو ركاسعلا
 راودلا رفكوا ةيناولا

 يسارك لثم ت تنآك ةروكذملا ءايثالا“ ج
 ةروتافنمو خوج عطقو يساهنو

 كلذ ىلع همسا عضو بلطف

 - 0 نيمأ ديم
 دواد كلب نابلس عم نيما دمحم ةهجإوم راص



 8 : م

 29 ةنس رياربف ؟/ ءاعبرألا موي ةسلج

 0 تءارج اذ لكو نيمأ دبحم بلُظ راض
 : كسا ام

 نينأ ديم َج

 ةهجح يأ ُُ دووم

 سس

 سس

 ا ِق 93

 كرع راذقع ام

 كيعانص ام. -ش

 يتابزوي ج

 ةبترأ ا. تفرشن تقو يأ نه س

 يبارع ةدمب 14 ةنس يف ج

 تنك نا كلذ لب نه س

 لوا مزالم هدايب يح؟ يف تنك ج
 هن ويلول 11 مويا قيس تنك - قنا” نم

 ْ 1 دكسا ترش موب يناث 4[

 احابض © ةءاشلا وخنر وكذملا موهلا يف ج

 يالالل روباط برضف يقرش بابي تنع 0
 نك روياطلا ليرتفتا رمالا نأ لالا ىو

 ةدنملا ىلا كانه رم انرضح يالالث رادكج

 بصنم برضل 2 نايلس رم انلوصو دنعو

 ةيقرشلا ةهجلا يف معامجإو طابضلا روضح ناكو
 كالا 2 ةيشنملا ن.

 طظابضلا عاتجا متي نا لبق ىلع هبنف اميرقل

 ةيطبضلا ةهج هجوتإو يكولب ذخا ناب بصخملاب
 ىلع يناثأإو لوالا مزالملا عم فصانم لسرإو
 جورخ لضح اذا ىتح كربلا ةيج رولا لحاس

 ثكم يذلا فصلار وكذملا فصلا ربخن ىدعلا

 / نرحب يالالأ ربي ريخالا اذهو ةيطبضلا راوج

 يناثلا فيلل داد.أ

1 

 ةيناقحلا ةهج نم ريخالا

 ريطعا يل ١ تاهل كا
 1 * ياا ردك ن كيا

 0 فالخ تلو لأ ردم ناك 3 5
 | تالح .تاهيجنت لمح اذا امو هنع تر رق

 0 يجوت دعب ن ٠ تراك ابْرَف كلذ

 0١7 امدنع طابضلا نم اًرغاح ناك نه .س
 00 ٍُ بصنملا ترضح

 ”0 ير يدفالجا يلا يناكي ي؟
 ' مكروب يآ اد ملا هاربا

 , ٠ يحا لوا مزالم يربص ميركلا دبعو هطروأ

 00 هبقع'يدنفا ليحرو هطروا يح !.كولب

 ' اأو ةطبضلا ةيجب تنكم ىم كاس
 000 01 تاك ىلإ دطقلا ةقيفح تناك لخ

 )"ناك يلام كك يلا ةطقلا ج
 72 ةبلطلا لحم نيو ةيطبضلا باب نيب ةنئاكلا

 7 ةيباسلا ةعاسلا ةياغل ةروكذملا ةطقنلا يف تنكمو

 7 رضح يراوس يركسعب اذإو ابيرقل برع فصنو
 "ير جو رخحلاب يداني وهو ؟ةومع نئانلا نلعإو
 1 مانا ؟رضاح اهتتوب ناكو يلاهالا اًبطاخم ةلبلا“

 > اهكوو يب كب ىنطصم اهرومأم ةيطبضلا
 7 يقاواعم دحا نونيعب ]وناكو قداص كب نسح
 77 نع ماغتسالا لجال ةمسا فرعا ال ةيطبفلا
 000 لل ]|) روك ذلط قداص كب نسحو. لصاخلا
 017 اًقيا تنا هجوننو كركسع ذخأت ل اذامل اضبا
 7” تايلعن روضحخ دنع الا ىلحم نم كفن ال ةتربخاف

 000 ىلع يناخا مناللارضح حرب دعبو رادكحلا نم
 00007 3 لوا فصلا عم ناك يذلا ليلخ يدنفا

 >> عيباربلاو سيول كاع نا لرزحاو لجاشلا

 2 00 رت نيظنحملا لوقورقو ءارفخا
 سس 0 هجوتي نأ ةتربخاف لعلا اف



 وب ملل طاضا تخل ل
 اًدوجوم اذه يدنا دوحم ناك له“ .

 ةيفاكملا نسل او 0 0 :
 طابض تعج سد 3 لا يف

 ءانب مولع تيتو , انما تع 5
 ا 2 رو ا 2 ارا ا 1

 5 يدبفا ديم 3 لا :

 كياوج اذ يا كلب نايلس --- يس

 ا 500 كلذ لسجب 1 3

 لا
 نا ياس كب نايلس لاق كلذلادسف 0

 ةقرفج الأ نيكد نا اينك 1 تاكولبلا عيزوت

 تما تنكذ اهنوي كلذ ترا ولت كا
 امابضلل فرتإواأ كرولا اوناك مو ةيشابكبل

 فا ل وي يراكذ يدنفا دبحم ا ةريح

 0 هلوتف يضنب رمالا اذه ةنفلب يذلا [
 بس دنفا دوحم كعر كلذ 0 د 5 3

 00 دعوا 1 4 7

 كا ا راع 1
 : قاباك يرد يددفا دبحم ىلا تالإوسلا

 ةروضانلا ةيباط نم 0 نإَخ - سس

 دهحا عم تاباقت فلنا د

 نيذلا صاختالا نع اندفأف م يدلل

 0 ل يدنفالا فالخ كانه: مهب

 08-2 ةفرعا مز رظنا مل يلا 3

 آر قتتملا را نيسينلا و ركاسع كانه

 5 قرش 3 بأي ىلا

 اهو ادعأ قيرجلا ترك لق

 . . اهموي هرظنا م
 ل را كويس 1 نس

 ل1 قولا انو نرظ لإ ع
 قيرح يف .ببست يذلا رع رع

 ةيزز ديكس ءآلا

 ببسلا وه نم هنع عينت ل له

 يفرش بأب عراش د كروت كنع .س

 ا ل ا د عا
 ْ ادي ناك او ةب وتم ا نيلءاح ل

 نادال وأ ماسلا

 تسرك ا كل
 يأ انا يلا الأ ن نمالو زر ها نهال . ثاباوهنم

 ميدخت اعاد .ظا ءايعا نيلماح

 ةبوصن» اَقإ 1 رثك يف رت 0 سس

 .ش كلذ نم عيش را 1 َج
 ٍ 08 ىضماف ةريخسالا كرخ هيلع تيل دريل

 دسعجا فيعد 2

 .يراكذلا ديم 20-7
 بمميسمت

 . (رضحلا لفق راص كلذ -



 7 لق ةيرغ باجي اولربم هعتر يذلا رهاط اشاب
 000 تايجونو ك اركاسع تكرتو هتكرت لب «رمال لذنن

 اهتقو نكت مل ثتيح كيالا كرم نم رما نودب

 - ناكيداني ناك يذلا يراوسلا ناك نا اقفحتم
 كلوصو دنع ايناثو ال ما كرادكح فرط نم

 ل فيك كانه كيالا دجت مو يقرش بابل
 كرادككح ناك نا قنحتتل يالالا زكرم ىلا عجرت

 .ال ما دلبلا نم جورخلاب رما
 اًقفقمو انظ ةيشنالا ىلا: تهجوت ام يا ج

 رمأ ىلع ءانب الا يداني هيكبأ ا ىرجسملا نأ

 انآ نم يرجو دع انإو اذه طاتضلا دحا
 يدا نا تسلع يلا لع اينبم 0 يرش

 نم كجورخ تقو ةءاسلا 2 سس

 يفرش باب

 ٠١ ةعاسلا تناك َج

 هروضانلا موك ن٠ كجورخ تقونه س

 كنولب ناك له قرش ىلا 0 نيح ىلا

 ماظتناب اًرئاس

 ماظتناب 2 00

 تهجوتو ىلا 0 تاضو أ 7

 ركاسعلا تناك ىربا كلزنم ىلا

 تاوغالا عم مهككرت يفا ج

 ىدان يذلا يرإوسلا مسا فرعت له س

 قرش بابل هجوتأ | ل

 هفرغا ال ج
 كيائاع جرخا يذلا يركسعلا مما 1 نب

 ةيردكسأ نم :

 هفرعا ال 2

 القال كرت. ككل دبا تنيك نب

 . يراوس يركسع رفن عامس درجب اهب تنيع يقل ١
 ديشروخ ةداعس كرما امو قيرطلا يف يداني

 .- ةيدخا 0 00 1

 . كلزتمىلا

 8 0 قاك هللا ابوملا امابلا عم
 اد توأم نإ قوالب اناا رار
 0 ةيب رع هل دجيل روك ذملا

 < زال 3

 غيل | تناك اهنوب نأ كلذ نم ماغي نس

 ةلصاح

 0000 لج نراك نا تعا ال يل ب
 7 2 يفأ ةيغل ىلرق 2 يدصتر ال ١ وغلب

 اًنلطم هنيرع اشاب ديشروخل
 * راوا ياس نايلس نم تعمس امأ س

 2  متإو ةروضالا ةيباط ىلا كهجوتب رمالا فالخ

 ةيشنملاب

 7 الا فلكل ا 0
 2 رمللا + ةيباظ .ىلا 0 0 هيينتلا

 0 لل نان هد 1 ُض
 ىدعلل .دلبلا كرت مضنال ناب طابضلا رئاسو
 كلذ: يف كلوق اذ ابهنوا قرح لبق

 كلذ

 )0 يدد] دج ماما ياس نابلس راضحا راص

 ةينالا ةلثسالا تهجوو يراكذ

 رولا اقه ايفرعأ]ا نم

 0 كناطغا يف طاغ اشابلا نا نظن اذا. س

 7 0 20 انظرمالا ع ينرما هنا نظا ج

 , لئمارما تعمس الو كلذب ينربأي ) ج



 00 1 ٠ ايل م 2 0

 10 ذخاب _ينرماف طابضلا عيمج عمجو بصنم

 ىدعلا جورخ عنا هر وضانلا ةيباط ىلا هج 0
 لسرا مث برضاف ىدعلا جرخ نا يل

 تنكمو ةروك ذملاةهجلاىلا يولبب تهجوتفيفربخا ٠
 ترمس اهديفف يرش لا ما 1

 يلا عينجتل يداني ىرإوسلا نه ايركسع

 تذخان دلبلا نم يلاهالا ج رو 1 0
 يقزش باب ىلا تدهيجوتو يو ْ

 كهجوت تقو ةيشنملا نم ثرره له س 8

 يلا
 لمعم ةهج نم ثترر» لب اهنمرمأ 0 0 5

 فكتراطعلا لوق هرق ىلع يلونملا لَ نوبات
 دلبلاب كر وره نيح هترظن يذلا ام س

 يقرش باب ىلا ا
 نيرام ةراكب سان كوب تيراخل ام 8

 مث ملازع لم ءايشا نيلماحو قيرطلا نم ا
 0 انقأي ديشر ون ةكدلا موك دنع ا

 هل تلثف ةيرع هل رضحا 0 يل لاقت

 رعبا ىلا تهجوتف كلذ ينك ال يد 5

 نم تجرخ اهنا يل ليف ينلياع كي] 000
 1 انما نطظف كاتس دحأ عب لزتملا
 تعجرف اهدجا لو كانه ىلا تهجوتف قرش ٠
 باب تدجوف يناعن ةطنجلا ذخال لزتملا كا ٠

 ىلا تعجرف ةطن4ا دجا لو احوتنم لزتلا 220

 رمح ىلا تهجوتو ركاسعلا تذخإو قرش باب 5

 فاباتب تفو كنا 007

5-5 

1 2 
 : 3 9 ا لا لا + بو
 3 عج إلا 3

 ب كك 7

 اشاب ديش راو

 نم ادحا 1

 نا ةمانسلا تن انك سس

 من 00 كرر س
 كانه مميأر نيذلا طابضلا

 . ها بيغ دهحا قوم ىلا : 7

 يح؟

 يي له سس

 مكتا) ج

 ر وضانلا هاله دك كنا ةعأ ن
 كلن نم جرخت فيك كيالا رادكح م
 يركسع رفن < ادن عممت نا درج ةطفنلا

 عز ومن ةّيرادكحلا ساا.نأ ملعا يق ج
 ِي 2 ةاداتم ثعش الف ئراو ا 0 ةفرعمب

 علا ىلع هان ىدان ةنآ١ تنادظ 1

 كيلا ءاسور

 دجت 0 3 باب 38 0 ١ سس

 كميرح 5-5 ند 0 تادخآ ف

 لاي دعو يم يذلا يرايسلا يركسملا نا
 يقرش باب ُْ عيجتل اب الأ هبني ل هر وضانلا

 كا نكي ل. يروق نا.تيأز ١ .خ
 :ء ضبا انا تجرخ

 نأ تملغ ع سس

 تجرخ دق
 : قالشنقل أب 0 0 1 8

 . كلالا زكرم نا كتبوجا نم . لع كل

 1 ا كرا ردكم ناي ةيشملاب ناف

 تناك كنطروا

 .ةروضانلا ةيباط نم جرت فنك ةلواف كانه .



 أ ايناكولا فادخالا عطغ ثرظن له نس
 قيرحلا لبق ركاسعلا ديب قيرحل اهنوامعتسي

 لب لكلا 0 00 حج

 هينيسرم دنع ةدوجوملا 1 ةعطقلا س

 ال مأ ةقورحم يف له

 ةقو رحم تسيل 3

 رخا نيب نمزلا نم رادقم يأ ىضع س

 ييهلاو ربكلا ءادبنو دواد نايل م كناكم
 4 1 د ةيمركإ

 اسلا تناك مك ساما تكرت اهقو قل

 ابيرقن ربظلا

 أكله
 سلجلا تكرت .اهنقو

 اوذخا ضعبلإو ةيشنلاب ضعبلا ناك ج

 عيبجلا اوناكو اوهجوتو بيهلا نم مهامحا

 دعم ريغ .ةلارو
 ناك قل < نا

 سله
 ميصلا سيمخلا موي يا موي يناث ج
 انراكللا اس نك ىرلا له نب

 يقول كاذ .ةياخل فلت: نراك ام راق

 عيمج يف ايرفل كسام ناك قيرحلا ج
 يننكما ام ردق ىلع كلذو ةيشنملاب نكامالا

 اناكرانلإو ناخدلا ناف ساجمل ةهج نم رظنلا
 ةيعب ةفاسم ىلع ةيوئرلا نم رظنلا ناعنمي

 هيتخو هسا عضو تلط كلذ لعو

 ةينافحلاب يدشر يلع

 ةينيللاب ناك طك عاملا د

 صن كغوجر لوا

 سن : ةسلجلا , يق 3 0 راض
 . 0 يدر 200- دو

 1 0 ىلع ىلإو نيديلا هي ا 0 7
 00 ٍ 0 1 ةسفن ءاقلت 0 0

 2 0 7 باكا مما 1-6 ُْ 0

 ٠ يناغا لوقةغاصلاو بيت ي دنفا دمح أو فسوي
 "0 الق قزكي تيهناف نميمح يدنفا نائع
 آر ىلإ امو كماح كنك يذلا قيس ةيطعإو
 1 يا ةلوق امإو عصتو لطب ءاعدا وهف كلذ
 00 تدإ تددرأ تنك اذا مني لقعلابف سلجملا قرح هترما

 3 4 0 يركسعن ةتيرجأ تنخف كلذ

 2 د 6

 .ء( رضخ ا لذق راص كلذ 0

 م بلر "ال يف ء ءانالغلا مو ةسلج

 كما اخى
 .ىراكذ كيم

 كداب ان
 ة 00 بدك َج

 ع

 00 ماكل 0 5 ير يئابزوي .ج

 موي يناث ءاعبرالا موي تنك نبأ س
 هز دحسمالا برض

 : ظ

0 
 ةيشنملا ىلا يالالا هجوتف روباط

1 . 

 - يالاربمالا 0 1
 أ

  يئاكلا
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 |ىراصو ةقلخم تاهج كا ركسلاا تع
 نونلي و تويبلاو نيك اك دلا نم ءايشالا ن وجرخي

 ةظفاملا عرباربلا نولتقي اوتاكو قيرحما اهيف ٠

 ةهرب وك دعبو مث ار ركل ا طا

 ةيشا راك نم ادخإو تذخا اشاب فيرذ ٠

 ةهبج 011 عم يريعس 0 له 5 دي ىلا ٠

 تابا 5
 كاطعا دواد ناهللم ناك ةغإ يأب ون ب

 ناحل قول را

 ةراتو يكرتلاب ينلكي تاك ةراث ا

 ريتال
 املس 0-00 ةهج يأ ق ناك 1 00 2

 ةعفد يناث كادان امل دق 0
 ةعب راوا ةثالث ةفاس٠ ىلع انفإو ن ناك  ج 3
 ةيلبقلا ةيقسنلا نم ةيرجل ١ ةهجلا نم 6 1

 يللا 0
 هيلا زاغ جيافص كت 8 /

 كنار انآ ؟ راع ةيكذلا ترظ اع 5
 2 قيدانص ةنووحش# 3 3 : 1 3 0

 رمح ين 3 يف تلخدو :ثيرف رت. فضن 3

 قيدانصلا نأ نظإو :ةيشنملاب يرغلا تحلب

 زاغ قيدانص تناك ةر ركذملا .

 طسو يف دواد نايلس ناك له س ع 0 2

 ىو دحاوأ لا مح

 قبرحلا ءاقلاو بهتلا نيراج لونك نيذلا ركشلا ٠

 ادوجوم ناك مف ج00
 يعدل ىواد ناد لاس لعفي ن ناك اذام نع 5

 رسما يطعيو ةطاوب برضإي تاك جل 1

 م انأب معربا ىفرلا كله مؤادعا تاكو

 د1١

 بينلإو رسكلاو فقيرجلل ليهشتل اب

 ةينافحلا يارس كرتب ترساجت فيك س
 رفخ نودب

 ةاضعلا مول قيرخملاب ع حاحالا مدعل 2

 ةيارسلا لخادب يلب

 قرحل اهب اؤلصوت يتل ١ ةقيرطلا يف ا

 : نك امال

  ةقرحم ء 0 ليل نول ذي ةئيه باشخا

 - 2 يول ١ لع اهنوقلي 1

 اطاعخلا سلجلاب ليكوبلا لق يمدقتس# دنع كلذ
 تكا 1 ءاننأ فو 4ييايسرم وعدملا ةيودجتلا

 اننا تك قبزحلا موي دعب يلا لع ذدرتا

 ضعبلا ةروك ذملا تالالا نم اباشخا ضرالا ىلع

 ةروسكم ضعبلإو ةقو رم

 رما ىلع كانب لوشن ناك وأ ةمنت ةلقلا نن جواد

 6 هفالخ

 تراك ةواد نايلس ن ا طق ثعمس أم 3

 اهيطعي ناك لب دحا ىلإ ةروكذ الا رمإوالا_دنسب

 1 ةشفب اقلك ْن

 14 ميهربأو ياس دويحم تبار له ج
 قير موي ةيشنملاب

 5 ايف تي يتلا 58 د ام ِج

 0 نش كيم رباوا ل ٍطعب هبلط رت مل لهن

 عربيغلإ وأ قيرح لاب

 9 ال و

 ْ 7 1 رماا عار 0 دايس له
 يا وشاب
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 2 هه تر ملا

 أهب تنك معن ٍْي

 صوصخ ُ ع اذامو هيلعل 3 عش

 ا 2 ل لش يذلا ركذاو تهلأو ىيرحلا
 ظ ا

 244 ةنرتول [ةدافرالا وب قد ْ
 نابلس ىتاربظلا دعب لقا وا ةدحإو ةعاسلا وحن

 يا ماما فقإو اتإو دواد

 ناكو !بءرفث رفن ةثاهئمحو فلا ةعمو مالسلا

 ابناج فقواف اشاب فيرش عراش نم هروضح

 نال كاك اك دانا ع را
 ايرقل اهي هفقوزو يرق .اكارق ةدانرك

 ةيشنملا نم كلذل ةئباقملا ةهحلا نم هنيعب رادقملا

 لوالارادنملا عم اونا |وناك تاكولب عبرا عمجو
 ىلارطخ لوصحخ نم ينفون ةيناقحلا يارس ماما

 يهأس نائلمس تجرت معا ةجأ نم ةيناقحلا يارس

 ص مهاقتنا تدهاش لعفل ابف كانه نم مقنب

 دعو مث |وهجوت نيا أ معا ن نأ .نودب كانه

 نع يل لاقو 00 ةطساوب ينبلظ يارب

 ةعقإو ذنم نم. نأ هتربخأف دوقن مدنع. ٍدَوَجَوُم

 ةدوجوم او ره سلجم قبي ل 7 ةنس وينوي ١
 : دحإو لكنومدققسملا ىلع موفرص
 يثايكب دحإو ينبلط ام ءانثا يف ةعم اتقإو ناكو

 ىف لاق ةفرعا ةترظن اذا 1 هسأ فرعا ال

 رويس لإ اريمالا : دبع نم هبلط رضحي ال ةنا

 فدل و نيرهس

 ةتربخاف سلجملا قرحت تناف دلبلا قرن نيحيار
 رارض لصح تقرح اذا تاصالخ ساج 5 نا

 رضاح هل تلفف اهقرحت مزال هللاو لاقف ةءوكحلا ىلا

 ماما ىلا تعجر اهد ف مكنم دحإو الأ انا ام

 انخ]و الإ 300 دعب م ساجلا

-. 

 مرا 0 تي 7 0 0

 5205 قرخاسو يلع ةيراوم 37 مزه ركشت الف ساجملا

 ٠ تاذادعتسا مويلا اذه هل تلقف
 ةلاخ 2 ا [ دلل ا

 بتر نبا 1 يويدنملا نارواي نم 0
 0 ةيطضاا عراش ة ةهبجح ند ةيبرع ُِ 27

 "ناك اف دواف نايات ىلع انلس اياك ولو

 00 ا 2 دواد نابلس

 35 ادا در ءأوالا 0

 3 0 0 34 دلا نم 0 3 سا

 ا ةهرّدب كلذ دهر ارق را اما

 بهلأو الرعد نياك دلا ركب ع



 هفالخ نه 0 ا ٍ

 ةقيرحلا ليدنت نع
 الو هند الإ كلاذ نع ةدايز مهفتسا ما 2

 يالالا ركسع ةيقب لبن يرش تاب لآ 5-2

 كانه يالالا ةيتب رظنت كك لذ

 انهجوت لب يالا ةيقب روضح رظنتنن م جا
 ةيناونلا رمخ ىلا ظ
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 نس ع بس ناو لل انيك يل و ا

 كركسع عم تنا تهجوت نم رماب .س
 رجلا نيدوخملا وحن الآ مددع كد ريغلا ظقف
 يالالا ةينب رظتنت مل فيكو فكر ةيلرللا

 ركسعل اب يقرش بابوا 5 َج

 كانه دجا لو اوجرخ اونا قرش بابي ناك

 ةعمو يواصلا ديحم ني يثابنوا دحإو الآ

 رجح ىلا اوهجوت مهناب يندافا ركسعلا ةيقب نع
 امإو يعم اوناكيذل اب اضيا انا تهجوتق ةيناونلا
 يثابنالا هب ينربخا ام ىلع هانب ناكف ىجوت
 كلذب يالالا نب رم رن قا 5-- ا

 ةيئاونلا

 هترظننأ م 0 َج

 يالالا ةيقب يأ ركسعلا غم تيأر اذا

 ةب وهلا 0 0
 ابو ةيوهنم ءايشا ركسعلا عم تيأرءاه ج
 مهتايدنبرجو مويا الأ مب ه4 را

 ةبوصنم اًقإوسارإودلا رثكب تيأر َُ سا
 يا يااا

 ' هكرل

 تر

 الف يعم ناك 5

 ٍ يدر 1 ع  ة 0

 يف اًرينخ ككولب نروكي فيك س
 ايقاب ناك تلق اك ةنم رييكلا ,ضعبلاو ةناسرتلا
 قرش ف ابو

 حابب 0 تلق يذل كبعلا َج

 دادج |ونيعت مخم ضعبلا يلوبل نيعبانو قرش
 اونكفو ةناسرتلا يف انإو ةيدادالا ركاسغلا نم

 نم مظع ءزج دوجو ببس اذه يترش باب

 0 بأ

 "الا نذل اين نسسلا ن1
 انناك ليا لأ 0 تت قرش

 «يراوشر دما ةدايقا كحم اونأك َج

 ةناسرتلاب موزل هل نكي ل ثيح شيواجتابلا

 جابرتلا شتم يس .كولبلا نينف
 الم فصان دماح اهو

 ناث مزال.

 مهاربا ىلع هنتخ بلظ كلذ ىلعو

 باح سيئر كب يلع راضحا راص
 ةطلنخلا سل اجمل

 ثلمأ آم م

 يدشر .يلع ج
 ةهبج يأب دولوم س

 بيل نسحو لوا مز

0 

 ةلرغ رادع. اع. نب

 كلتبترو كلنعانص م س

 يتدثرو ةطلبخلا سلاجلا باج سيئر ج

 . 2 .(نيبلا هفيلحخ راصر

 ءاعب رالا موي 6 ةيردكس تنك له س
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 اني فيرغ عراف ايئلالأ نم اند
 كلب ييرايلس ةيشلا يف كيأو له ”س

 يأن

 لرم ةيعمج هعمو يا ةغأر من ج

 و ةيرل ا ةهجلا نع ةيشنملا لئاوا:يف طابضلا

 هخوت 1 ىساغا ل وتغاص رظم يدنفا يلع

 عراش ةيح ينملاب اني رئسا نحو هعم لكتب

 ه1 نم نه برقلاب انلصو امو اشأب تفيرش

 ىساغا ل وتغاضلا انتحل نيراطعلا لوق هرق نم

 دودحلا انزواجت نا دعب

 قب رجل وا يكل تالا ضعب 7 ما ف

 ةيشنملا ط-مو يف زاغ حتافص وأ

 ركسلا تيار اهنأ كلذ نم اًنيشارا: ل7 جب
 مهحالسو الاشو 5 «رود تاحار » نينقإو

 مهيديأب

 لارا ليس فاس نايس م له
 هلوح > ناك نمل ةراشالابو ة ةيهأ هش

 "قللذ نم: اكيق لح لعفي هّرا ل

 ةيدللاب كرا ورم هاندا يف رظن 31 له نب

 لوصح نيراطعلا ةوج وااشاب فيرش عراش وأ

 ا ويرحل افلا ؤا اهبعوا نيكاكدلا رسك

 لاهالي وا كسلا نم ناك ء]وس

4 
 لبق نأ يقرش بابب تيار له نى

 ديب ف قيناك *داوس ةبورتم ءايغا هيلا لوضولا

 يلاهالا وا ركاسعلا

 تكي جو رض تناك ام اهنقوب زكسعلا َج

 كلذ. نم كيش هديب رظنا ىتح يقرش
 ىلا ينل ١ رمإوالا ةقيفح تنباع كقام- قم

 ةنابمرنلا ىلأ:ةداج يجنر اجاب

0 

 ةقيقح اههويقم ملعا لو يساغا
 ٠ لوقغاصلا ىلا تيطعا تناك ماوالا_ج

 30 نأ كغلبب ما س

 يساغا لوقغاصلا ربخا 7١ ياس نابلس .لبق نم

 ةناسرتلا قرحي هنا

 " امدنع يساغا لونغاصلا كربخي ل له س
 0 نم ىتا لهو نيراظعلا لوق هرق دنع كحل

 35 ناك ةاوس صخب يم يثد دواد نايلس دنع

 دل نأ كسلا
 '000001 كرخأ تك ءونب جرحا ول ج

 ْ 2 نويسموفلا
 0 ةبر ددكسأ بنو قرح ىرجا نء«ماعل ملا "0س

 كلذ يف ببنلا نم كفلبتا لوا
 7 ةعاشالاب أفا كلذل لعافلا معا ال ّ
 00 نو 1 احا]و رجا يلاهالإو را

 0 يان 0 هنع
 مالكلا اذه تعمس نيا س

 . ”اودلا رفكب انك ام ءانثا ف جا

 كس »يي

 ْ : صقل | ا تيويعأ نأ كيكو له 0س

 مالكلا اذه هدنو حروو عش يذلا

 يثاب زوي اضر يدنفا ديحم نم تعمس ج
 2 يأآلا يخ 5 هطروا يع؟ كولب يح ا؟

 7 ٠ 0 دبحم كربخا ةيام 8 0 س

 0 داو ل 0 را تراظن ا 5

 : 5 ركذلل يدنفا اضَر باجاف ةيرحلا كه |

 0  اهندلا رسخ يذلا وه انيالا
 ١ .اضر دويحم نم ماهنتسالاب رهن لا نش



 ' ا يق نم تحبس تان 3
 ٠ 3 1 0 نايك ةنا ةعاشالاب تعمس ج
 . ٠ ةيشمملاب اهنون ياس نابلس 2 م

 برض ثقو يفرش يابا ال ةتيأَز 1 2

 2 روباطلا

 3 0 كلما لاب
 0 ظفاح نيح ظ
 0 تاره اءلسر .مهربا لل راحق وان
 .. ةهجياب دولو» س

 ةروصنملا ردنب يف ج
 كر اه

 ةنس 51ج

 كيعانص ام ” س

 ينابز وب 9

 ةهج- ىاب مكه نم

 ةر وصنم اب
 1 ءاعب رالا مو 2 تنك نا ند

 ا

 . 47 ةنس ويلول
 . ةناسرتلاب اًريفخ تنك ج

 ع كانه اًرينخ تنيعت .قه نس
  ةثالثوا نيمو : قير حجل رص لبق. ج

 00 كايه تقا قدرا نب

 ةعاس ا هال روك ذللا 0 تفقا َج

 : .آ؟ريغلا دعب ءاعب رالا موب نم 6 ل عاو

 داج يدبفا يحراج رضح اهتقوبف 1 ةنس وول
 ب 2 يعاد وسملا ١ يناغا 9 0 ربخاو

 يساغا 0 0

 روكا م ىلا يا 9-7



 ليلي اهفرذ وا اضارف وتالستروف <
 ماما حا 52 و يهر 1 0

 9 ١ 0 رك تيار له نع

 رددكلا وا قيردل تالاوا الق وا اقيرح وأ

 هفالخو طلبو زاغ حانص لس

 سانلا ضعب تدهاش انا تبهنلا رظنا 0 :

 ةهجلا نم نيكاكدلا ضعب باوبا ىلع نوب رضي
 كر دلال) الو قهرا ل رالو ةيشنألا يف ةيبرغلا

 لقي اذحا رظنا لو زاغ الو كلذل ةدعملا
 الحا

 رماوأ يصعب دواد نايلس تير له س

 ةراشاب وأ اهافش

 1 3 نر كي .الركتعو طابض ضع

 0 0 راقب 0 لب اهانش الو نامل 3
 كلضتو

 ا, و١ تيذلاب ةيرلقم كل له ب
 منع عمست مل وأ ةيردنكسا بهنو قرح

 تعبت انا كلذ اورجا نيذلا لعا ال ج
 ثح' يذلا وه :كب يارع نا تاعاشالا نم

 كلذ ىلع يلاهالا ضعب

 قمان : ناملس :

 . (رضحلا لنقراص كلذ ىلعو )
 كك هيه زباربف 12 تيدلا موي ةسلج

 سيت ءرلا يرس 0 ليعاوسا ها تع

 كب غيلبو كبول افاكتويل ءاضعالا تارضحو

 كلب نينا دمحإو يذق نيو كلب قينشو

 ْ يدشر اشاب مهربأو

 . ظفاح نيسح ا راع 0

 4 "فاح نيسح 0

 هطروا يح ؟

 دولوم نبأ ١س
 .بويلق يف ج
 كلر رادقم هس

 نع 2 دج

 للعام اه 2

 : . لولب يك يالا جا نم لوا مالم نالع ع

 ١ ةيرلاه تفرشن تقو يأ نم نس -
 0 115 1ةنسأ نم -

 03١ كك نبأ 82 برض موي يناث س
 : ١ ١ قرش باب ىف 5
 . - قرش بأي ِق تبيع تقو يا ع

 1 وب ينو كانه 07 يالالا ناك ج

 ' اتالإرلل ركاسلا تازنور وباط برض 3
  ةكدلا موكىلا تهجوتو مهع تلصفتاف انا اما
 0 ثلرن مث بويلت ىلا هجوتل ناني نقل ةاعاع لع تيت

 ” ناكو ةيشنملا يف ركادعلاب تعمتحإو دابلا ىلا
 فروا همانإو كانه هنم انا يذلا كولبلا
 00 دوا يثايكلا آ- لوفو 0

 ا 5 5 0 ا
 اًيرحالو ![مالوارك

 و م



 انفي داني

 ةبرزعلا يل

 ف دا 1 7

 دوا موس لن نارا يو

 : د ل يا
 0 *. هن خيب فش يول ا

 نا يانا ا ىلا ل ا زد ديت

 اناحقإ 5

 رجات 3

 ةهيح ياب 2 0

 ةيطبضلا عراشب جا 3: 8

 ( نيبلا هنيلحت راص )

 ةنس وبول 0 آ١ موي ِ تنك نيا ِس 1 : 0

 يناثو يلزنمه نه جرخا ل موي وا يف ج
 ىلا تهجوتو موا/ ةعاسلا وحن تجرخ موب |

 اشاب ثفأر دمحا ةبزع

 كنب نم كرو ره هاننأ تير اك

 ةيشنملاب 00 نك اننا 2 قا

 ريخ.ةعيبزكسخ ميفو ارينك الاه درا 0 0
 (هلل ثمد) جالس مهتجلسا نيعضأو ضدم 207

 بهم وا ل 5 س :

 نير و
 طبخ تعم انا قيرحإو بهلا زأ ل ج

 هالو اولا ل 0 01
 قا زاغ جيانص ةيشنملا ىف تيأر لف“ ىف

 قيرح وا 0200 ْ

 كلذ نم اًئيشرظنا ف جا

 دواد كلب ؛ نابلس تفرع له م

 ةفرعا ٠ ج

 ةيشنللا يف ةتيار له سا

 ةيشنملا طسإوا يف يسركصلع اًسل اج ةنيأر
 اسنرف قتالسق م انما اييرقت ْ

 ىآ ةراشاب رمإوا طعي همر ام 3
 اًمماقش ٠

 اة لب

 كلذ نم ايش لعق هرا 3 ج : ٠

 مالح | ل نا فرع لمار
 نزار لملا»' نيبقاو "قتلا ن١ ايردكس
 لدانلا وع نيم عسل )ل دا قلخلاو

 للفلل تيبسلا نم عيسأ مو فرعا ' َج

 ا راب تعم يلا تركذت ص

 قوق كل نراهلس

 لداع يلع

 (سماخ دهاش روضح راص )

 كلها ام“ :نن

 ةيجح ياب 1 س

 ةيردكس ْن اير ةلاكوب 2

 ) نيع 8 ةنيلت راض)

 ةنس ولو اأو 11 مود ْق تانك نيا 3

 يضالا 2[

 يفاو لزاملا نم جرخا ل موي لوا يف ج

 2 تجرخ موي يناث يفو يلزام يف تنك
 -ثفار دمحا ةبزغ ىلا تهجوتو ىرعال ةءاسلا

 انياب

 لاغلإو اًريبك اًمادزا ةيشنملايف ترظن ج

 نيضباقو ماظتنا ةئيهب نيفقإو ركشعو نا يف

 ركاشع ضعب ناكو , انص , ةئيه يلد مهحسا ىلع



 0 نيل اثلاو 0 تيرا

 نودمتب وةيردنكسا قرح ريصيس هنا نولوقيو
 تلاسو ينكس لحم نم تجرم اهنم جورخل
 يذلا ينابنلا نينسح نيل | ينبواجل ةينيكلا نع

 دابلا نم نوجراخ مهنا ةرجاهلا نيح رصمب يفوت

 قرت“ اما نم مغلب ام رظنلاب

 عيشلا فالخ اًدحا ركذنت ) له س

 دلل هن وال ائاكي نم كانا نأ ني
 اًدحا ركذتا لج

 ( لثسو ثلاث دهاش زاضحت“ا راص)

 كسا ام

 بيعار ناذغ 2

 ةهج يأ يف دووم «س

 تيركا يف ج
 ةهج يأب مقم © س

 هنابرت عراشب ةيردنكسالاب 2

 كرع ام. نس
 ةنس ؟197 3

 ( نيبلا هنيلحت راص)
 ةنس ويلول | ؟و ١١ موي يف تنك نبا س

 ةير دنكسا برض اهيف لصح يذلا مايالا يا 5

 نم جرخا مل برضلا موي لوا يف .ج
 تجرخ يبرع ا/ ةءاسلا ون موي يناث امإو يلزنم

 يلعو يدنفا يركش نسح هو يباح ضعب عم
 ىل انهجوتو ربا يلونامو يدنفأ 8 0

 لس

 اشاب كفا

 ةيردنكسا لخاد كرورم ءانثا م مي اذا

 ماحدزأ ت 1 لا

 ةيلسالا نيلءاج لوناك ان ركسغ مهفو سانا

5 | 

 | 00ا تاراشاب سارا مدي ةترلظت له ى
 "عصب ناك اذام قالطالا ىلعو ةيهافش رمإوا

 ع طسو 3 يعرع

 ش بأ ر امو امنرف وتالصنق ماما اير ةيفبملا

 ل هناي رطل

 ةراشاب الو ةهفاشم ال رمإوا يطعب

 . رومم ةلاح يف ناك له س
 )1 1 ارا تنك يل 1 هلام ىف ناك < حج

 ةيداعلا يثو موي لك
 تال [وازاغ جافصةيشنلاب تيأر له س

 رسكلل وا" قير
 تك انفال كلذ نم امرا 93

 نفل دان ولآ اتفنلم

 : 00 1 رايب ترب سس

 ةيردنكسالا بينو نب ردح

 بلال يغلب امنا يسفنب 0 م 3

 يبارعرمأب دواذ نابلس وه كلذ عيوجل

 هب انربخت كلذ فالخ مالك كدنع له .س

 ةتزارق أم فالخ مالك يدنع نكي م 5

 .(عبار دهاش روضح راص مم

 ةهج ياب دولومو كلسا ام س

 0 يف دواومو لداع يلع يسأ ج

 ش كرغ ام سا

 ةنس ؟7 َج

 لاو و ل ع ع
 ركل ل ا اي وول و ب يا
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 نايك

 زاهنلا نع قرع 11 عاملا ةياغل يصل
 2/1 ةنس قوماول .يأ ةنم 1 ىو اعيش ترظن انو

 ينيب يف تنك يلا ثيحا أضيا ايش ترظن اما

 ايرث ناهلا نم كفصتو ةسباسلا الإ دي

 جراخ !وغلظا ) نولوقي سانلا تعب اهقوبو..

 تونر ( ةيردكسا ايفر نال مال دليلا“

 نمو نيراطعلا لوق هرق ةياغل ما دقالا ىلع امش 1-6

 يدنفا نافع مو يبادضا عم ةيب رع تبكر كانه ٠

 انهجوتو يلديرجلا لداع يدب لو 000 07
 ١ ةنيح فلخ ةئاكلا | أ كفا دنوحا ا 1-0

 نيثايل كابم تقإو ىف دايرطلا 2

 دمحا ةبزعل تهجوتو فصنو ةيباسلا ةعاسلا 223
 ةيشدملا نم كرورم ناص ةرورضق اشأب تقر ا

 ةنرظن اع دفّأف اهب لصاح وه ام ترظنو 203
 0 0 يذل 8 قا

 ا و ا ريغل مهو و نا : 3 0

 ىلع ادعاق دواذ كب نايلس ترظنو يلاهالا
 هلوح ناك امو اير ةلاكو مامأ ةيكلاب 1

 ذم برقا نيج 000١
 ةرلا كاذ يف تيرظن انآ نى 000
 ركاسملا اهب ةظانتو آن 8 00

 كلذ تزظن ام 2 1

 ئماراشا يطع دواد نايلس انت 000

 يشل ان عم

 كلذ ترظإ 0

 نبك اكدلا رشكت ركاسملا رظنت لأ ىب
2 

 . ا 7 0

 مستو 0
 : 4 م

 : 2 د يي ا
1. 

 ثعمس امنا بهنلا لوصح ترظن ام جا

 ير ةهجلاب هشأ انو باوباريمكت لدم طبخ
 ةيقرشلا ةهجلاب يرورد نك احن

 قب رحل ادا دعتسا وا اقيرح رظنت 1 س

 اهفالخ وأ ةيشنملا ةهيج نك امالا

 م ايش .يرور» لاح ترظن ام 2

 الإ ثرظن ة:رعلاب تك اح انا بللذ

 دلبا اب ةلعتشم

 قليلا ةلغمذم رانلا تراظن ماد ف شس

 قيرح ىرجا يذلا ن. عمن لو مهغتست مل ىلهف
 دلبلا

 ةعاسلا 41 ةنس ويلول 14 ةعبجلا موي ج

 ١ لا راهلا

 قيرح ىرجا يذلا ن

 0 1 ١ فصنو ةعبرا
 نغلب ةدلبلا ىلا يتدوع
 ش 0 نايلس وه ةنيدأالأ

 .” كلذ كغلب نع نم ىن
 للم .نم _نيرينك- سانا نم تمخبس َج

 مم اًدحا ركذتا ال ةفلاخم
 ىا دحا لتقف لوصح تراظن اعلخ ع

 دحا لتقب تعبس

 الر ادهازخ اًدحا ترظنام ج

 طغمو لوتقم صخ# ةئثج ترظن انا دحا لتقب
 ١ ةطللا نما ىدلبءاهدغبرو هننب ةعطتب ههجو
 ش 5 ةيرصملا ةيرججلا

 ركل ربا حرظ دهج ايا ىف نب
 ةباشخلل ةلصوملا ةديدحلا ةكسلاب ةترظن َج

 . نماوجرخا نولوقي |وناكنيذلا نم .س
 ١ ىللو .ةرمابيسلو اهتيرح ريضيتم ةنآل كليلإ

 فأر 1 بر ىلا كيس وتر امن كي
 ١ تلق 15 اشاب



 ةينابموق ةطحم نم دلتلا ىلا يلوخدبو سيدخل
 كسام هفالخو |وروام وكرام تيب ثقر لمرلا

 دجا ملف يتل اكو ىلا ثمهجوت نعبو راثلا م

 يلزنا تتهجوت كانه نمو اهنقو يف اًران اهيف
 للتللب كده هيي رهن" ةعاس لارملاب يمافا دعو

 ليلا كل عربا زوق ةيدما تاباا كنا لا
 عمر و بص كلب قطن ةرضخ عم انلياه كل اشو
 ىن رياسع ةعمو دوأاد ناهلس انيلا رضح

 ىهوانأ تلخدف ل ةئامسنخلا وا ةثاعب رالا

 ةعم ناكو فيصزرلا ىلع اندغقو كب ىنطدمو
 ةعلق ىلع اًظفاحم ناك يذلا وهو ينابكب دحإو
 0 ركاسعلا ا!وناك ةطخملا يف نتو يتلا

 :ةنافلا يف ام كب نايلسل تلتف ةطحلا كييابش
 هيلع هبنو . شيواحلا ىدانف كيايشلا 0 1

 يف اع كب نايلسل تلق كعبو ركاسعلا عنو ناب

 يذلا نا يل لاقف' تالحلا نه قرح يف ةئافلا

 بس ١ناك اذا هل تلتف زيكتالا بمب وه قرح

 جن اضيا ناك ّيذنا وه نكمف قرح يذلا وه
 نيذلا مه ةيناردنكسالا نا يل ل اتف*نيك اكذلا

 ةيناردنكسالا تراب هيلع تيدرف دلبلا إوقرح
 مع مك ول ضيا هل تلقو مكلم نوفر جال

 زياكنالا تكار» نادنموق روج# ويسوملا مالك
 راض ناك انه تاءاكشسالا نه تايلعل ا مال

 لصا هل سيل ك.:الك ل انف انقرح انكألو انبرض
 مالك لا زيلكتالا نادتموق نا انعمس ان اننال

 امإو شغ ةلاح يف و اوقو اذبك

 ينولباق ركاسع يف ةترظن يذل اف بهنلا ةفيج نم
 ةياك عئاضب موعمو راج ىلع لءرلا نم رضحم انأو

 ىلعو مهفاتكا ىلع ةليخمو ةبوهنم ةرانك ينعي

 مو ليرلا ديدح ةكس تايبرع نم تايبزع

 00 د انلا 0 ٠

 ِك 00دك يرسل نا
 | ١ دعللخ قم ءيثنار 34 1
 1 لا تناك يتماقا ثيح ملعا لك َج

 . يروج قاؤرلا دبع . يباوج اذه
 3 ”(رخا دفهاشراضحتساراص)

 : كميساام 6

 ريلكفا يرد نس
 7 اا اةهحلا تا :دولوح ناد

 00000000 تركوا ج
 0 هلع ام

 ةنس نيس 8

 كيعابض' اه نب

 رجات جا

 : . ةهج يأب مياه سس

 0 . ةنابرت عراشب ةيردنكسالاب 2

 0 ةردكب 06 نامز كلل له نس

 59 ان لاو يدا كيرلا ندع
 5 ل سانا 0 اغأو 7

 9 < اهيرف ةنس [ 11 دنع نم َج

 :: 0 1 1 ق.م كل تأ 0 قييع نلا

 0 يي ١١ موي ابمات سك ل ب دك

 كيرف ا
 "هلو هوب لصح يذلا ند ةياعت يذلا امو



 ل خ «بك لا ناري لل نوما ا ا ل يل كمر ا ل 20

 1 ا ا ا ا
7 0000 

0007 
 , 2و "ندب

 تارضحو سيئرلا ةداعس ةسار تحت 3

 م ا يو بلا ا و ا و ا ني واخ دبا لع تي شل .مهرباو كب ولافاكتويلو يدشر اشاب مهربا ٠
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 ٠ رينكل اذهاشم ناك كلذ ن نأ عم

 موا دق اذبلف فلالا نع ديزي امم 0

 يركش يدنفا نسح مو صاخشا ةسمخ هاهنا ٠

 مسيل ما
يدنفإ نمحرلادبعو يدنفا

 يدنفا نسحب تاكو 

 هودهاش اع مهم باعينسالا بغرو يلديركل 5

 |ورظنو ءاغب رالا مون عم نيرام اوناكمهنا ثيحا :

 وصخ دواد ناهلس سولج ٠
 نيكاك دلا انيس

 ةوالن دعبو نويسوفلا ماما هريرقتب توا 5

 صاختشالا بلط ررقن نووسونلاب ةدافالا كه

 يناذخإو ةيشدملا ىلا يزوف مهرب ءاجنأم ةعاسنأب
 نيراج اوناكو ةطبخل ةلاح يف ركاسعلا تكرت ٠

 ةيتبركاسعو يلاهالا عم نيكاكدلا بهتو ربك 0

 الا قرحلا رظني مل ةناف تايالال
 تيلغتشم ركاسعلا كرت هنا'لقي مو ف
 ررحا انإو لقي م هسفن باوجلا يو قرحلاب

 7 كلذ فالخو ررخي يبارع يأ وه لاهل

 بأب يف وهو

 هيلع قدص هيلع <«انبو هررق ال اهل اخم ايش رب 9

 1 هنيخو 2 ظ 3

 يأس نابلس ْ

 ءاضعالا

 رايك و يسوملاو كب غيلبو بتيجن
 شما طوف ًنلاج هك ند ةرخح اقام ١ ركيأ دواد نايف ماد 2 0 5 يعص ىنطصم ن. ةدرإولا“ةدافالا ىلع <انب

 اهبف رانل | عضو لبق 0 نكامألا ب بو

 نينطاقلا ن

 ييروجلا كب قازرلا دبع ديسلا ناب نويسسوقلا رضح غلب ثيح اذكر مءاوبسأ لجال نيروكذلا | لاق بالا ةفصلا تع كلنا ل
 أيا ررقن ف 0 اذه 6 2

 006 |يف ا ل

 ئ 0 اب لعس قاورلا دبع ديسلا راضعا راغالل

 ةهيَج يأب دولوم س
 ةيردنكسالاب  ج

 هاما قد

 ةنس 0 ةيرخ ج

 ةهج يآب مدع نب

 ميدق نم ةير دكا َج

 ( نيل ا هفيلحت راص)

 دفأف در ميقم ثنأ .كميح :س

 قيلول ٠١1 ةثداح نع

 لمرلاب تنك روكذملا مويلا يف َج

 يإو لفرلا ىلا تهجوت تقو يأب س
 ةنه ثدع موب

 بجر ريش يف لمرلا ىلا تهجوت ج

 ليي اهيردت دس ةيردكسا ىلا تدعو 14 نس
 ١ نيمويب معنلا

 كتدوعو لبرلا نم كعوجر دعب س
 قرح نضوصخ نع ةلعت 1ذاج ةيودنكسا نا

 نم كلذ ريغو .لتقو كتهو برضو ببنو
 ةيردنكسال اب تعقوت يقتل | ثداوحلا

 ١؟ ءاعبرالا موي يف هنا ةلعا يذلا ج

 قورشلا تقو لمرلا :نم تجرخ 27 ةنس وياول
 ( مس ) فيرطلا يفو ةيردنكسا ىلا ارضاح

 موي يف ناك ةيردنكسا ىلا لمرلا نم يروضح
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 | |ور انو ركاسملا تظننا ركاسعلا عيمج تعمتإو

 تابوهتم منم دحا ترانا لل يكلو ةظنم ةلاجي

 كأوصو دعب رإودلار فك يف تيقن مآ سس

 لبق ةيردنكسالا ةنيدم .يف لصح اذام هيلا

 قيرحلإو بهنلإو رسكلا ةهج نم اهتم عرجاجملا
 ترظن ينكلو كلذ نع اًئيش تعمس ام ج

 فرعا ماو راودلارفك ىلا نيهجوتم نحنو قيرحا

 د نك نانا قوملا كيرا امأ- نس
 تاب وهنملا عيب راودلا

 انيب كلو اًدبا قوسلا كلاذرظنا م
 راودلار فك نم ريق وبا ةهج ىلآ اهجوتم تك

 ناكو ةطخلا ماما ةيدوما ىلع قوسلا تيل

 ضيبو بنعو زخيمنو شيعو ناخد هيف عابب
 هفالخو

 ( هنخ عضوب هيلع قدصو اذه هيلع لت م)
 يتأي اك لكس مث
 قر وم رظن مل كنا لوقلا س

 ضيا هب عسل 2 ! لهف ةيردنكسالا

 اهقرح صوصخ دحا نع كيش عمسامل ج

 ( همتخ عضوب هيلع قدصف اذه هيلع يلت مث )
 دمإو يدنفا سيمهخ نانع راضجا ىرج مث

 ررك اهيضعبب ايتهجإوم ىدلو يدنفا بيجن
 لبق هررق ام يدنفأ نانع هجوب يدنفا دا

 نيغو دواد ناهلس ع ةيشنملا يف هدوجو ةهج نم
 تايع امإو ليصننلاب البقر رق ع طابتفلا نم
 يدنفا جرف راضحا راص مث كلذ ركئاف يدنفا
 رزك سيمح يدنفا نائثعب هتهجإوم دعبو فسوي
 ف روكذملا دوجو ةهج نم البق هررق ام ههجوب

 . كانه اطاضلا 4 ناد عنج 0 ةيشنملا

 5 0 م يف يدنفا نانع امو تايلعتلا ماطعأو

 ١ لكسو دواد نابلس راضحا راص من ناركتلا ىلع
 < ةيشنملا ف نيدوجوم لوناك نيذلا طابضفلا نع

 7 بيجن يدنفا .دمحا نا ىللاقف كانه معج اذيح

 7 سيمخ يدنفا نافعو فسوي يدنفا جرفو

 ١ م يدنفا نافع نكلو كانه نيدوجوم اوناك

 " ”يدنفا نافع لاق م ناركنلا ىلع ارصق لزي

  اشاب فيرش عراشب كعم تاباقت امأ كب نايلسل

 ' ةباجاف ياس دويحم عم ةبب رع يف بكار تنإو

 ' هلو كانه ىلباقل ل كنا الئاق كب نايلس

  ةيشملا يف تنك تنإو اهعوي ياس دومجم عم تبكر
 ىلا كانه نم انا كلفتنا دقو ةيناقحلا ماما يجد
 يزوف ميهربأب تابافل ثيح اشاب فيرش غراش

 كب نابلس روضحو اذه .ةيبرعلاب ةعم تبكرو:

 دواذ كب . نايلش فاضا مث هتداهشب عنقي ةنا
 2000 اما 0 دعب ةنا

 كلان نا ا ال وود نم نه تهيرت ما وصي

 3 د 00 مل م ديار

0 000 
0 

 ١ هي ادن ا
07 

00 0 0 

 0 0 َ لكودمن ١ دعا يل 0
 هءثخ عضوب هررق

 '  عيلع يلتو دواد كب نايلس راضحا راصمت
 - ةقاطتتسا ىدل اهب

 | اكالف هلجوو: ِهيلعر قاف 'رصم نويسنوق ماما
 ]دل لع تاوحلا قف ركذ ام ال هرزق ال
 '” 0 ةروك ذل ةركاذلا نم ةعبارلاةنغضتلا نم نيوانلا

 0 عم ةنا لاق ةناف رصم نويسموق ةركاذم يا

 مل ةنإو ةكسلاب نيحورج اوناك نيرينك ناب

 طع باوجلا يفو ' ةفيفح راص كلذ نا لقب

 باجا يتلا هتاباوجو ةزيرقت



 بيجن يدافا دمسا هرزقاام هلع للا
 3ك نم يح نافع يأ ةنابترصم نورسموق ماما ٠

 باجاف ةعم يتبو ةيشنملاب امموي ياس نايلس عم
 لطاب ءاعدالا كلذ نا روكذملا الا كَ

 رصم يف كب خيب انذحا كلاس لي و
 تمكننا ترش ا هلا لق ةيعسلا ٠ د
 كنا نالا لوقت فيكق اشاب فيرش عراش -

 نيراطعلا لوق هرقا نه تعجر 3 ٠
 اشاب فيرش عزاش كلا تعجر يفأ َج 2 0

 ازا تيار ةنتغن نا مالو
 فسوي ين ذأ جرف هررق ام هيلع يلف مث م 0 1

 0 نانع يا ةناب .ن ا اذه. ماخ

 عل د 0 ركل ا
 ةظرؤالا تايشابزوي نم يلوق ةححص

 يفرش .باب ىلا كركاسع تعجر الأ نا 0

 اذ ن ولفي !وناك ازع ةيشابزويلا لاش ١
 دلبلا يف اوناك 3

 نينيعم |وناك مهنأ ثمفو تيلعتسا جنا 0 ٠
 0 لجال تنبإ ده 0 0

 رسك نم ءودهاش اب كربخا انآ 0

 قرحخو بجو
 كلذ نع يشب دحأ ينريخي مل جب 200
 خ عضوب هيلع قدصف هيلع يل 2 ها

 سيخ لع

 تهجوتو هبفع ليحر راضحا راص مث ( 0

 ( ةينالا ةلعتسالا هيلا ّ
 لحمو كداوم لحمو كرغو كسا ام نس 0

 هادا

 كتنيظوو كتماقا

 ةنس ؟4 يرعو هبتع لّيحر يساآ ج
 ماوسلا روغكب مقمو مويفلا يس دولومو ابيرنل

 ١ ك ةطروا يثابزوي ينفيظوو ةرجلا ةيربدمب
 5 يالا .١ ط

 فر لعن ءاعيرالا موي تدك نبأ ..ىش

 ْ ةيردنكسالا

 .يالالا ال قا َج

 كآ انهف ةيشنملا لا انهجوتو طغت ا روباط برض
 ظقن ىلا تاكولبلا عزوو طابض بصنم برض

 دارا اذا ودعلا برضبؤ دلبلا ظنح انيلع هبنو

 ينطتن نع يشب انيلع هبني )و اهلا لوخبدلا

 ناديملا لوق هرق ماما

 ةطفنلا كلت يف تيقب تقو يا ىلا س

 0 ةرشع ةيداحلا ةعاشلا ىلا َج

 يرش ناب "ىلا 3 ا

 عجار تنإو تي

 ”ثررمو ةريغخصلا 57 نم تعجر  ج

 ةركاباب لأ اف انه نم تهغرتو ةلظسولا لع
  ركاسعلا ماحدزا ىوس يقي رط هَ رظنا و

 يل اهالاو

 ار اذامو تنءعدر 3 نم

 0 م لهو 0 ةيشنملا يه رام

 اًنلطم كلذ نم اًيِم رظنا لج

 تيرظن اذان يرش نناب ىلا تينا 11” نس د

 تابوت معه ناك لهو يل اهالأو ماسلا نم

 ماظتناب ةرما نكاسفلا ١ تناك له و

 ترظن يفرش باب ىلا يىلوصو لبق يلا حج

 5 ناو يركاسخ ريغ ني دكانسلا قط



 ش اهقرحا يذلا

 موي قرش باب يف تنك كنا تلق سا
 كانه تنكم تقو يا ىلاف اعبرالا

 ابيرقث ةنماثلا وا ةعباسلا ةءاسلا ىلا. ج

 لا كلت لاوِظ كالا ناك نياو . س
 حابص يف قرش باب ىلا ترضح ال ج

 لاغمالا ىد ءانابعت تك نوكلو عوبلا كاذ

 ينف يرش باب هل تحت اهلبق اهيرجا يتلا
 يل ليقف يالالا نع تلأ سو تت ةنماثلا ةعاسلا

 يف ادلباةتف ويلا ياضنال تهجوتف دلبلا يف ةنا

 يف ناكروكذملإو دواد كب نابل عم قيرطلا
 دووم ةنأ دعب ايف هتفرعو يلم صبت عم هيبرغ

 نيراطعلا لوق ةرق ماما ةعم يتلباذم تناكو ياس

 كانا ىف يرانع عمجا نأ رذئيح ىلع هبنف

 ركاسع ضعب يا ركاسعلا تبأر ةهرب دعبف يرش
 تمعجرف ةلظانم ريغ ةل اج ةيشنا.١ ةهج نم ةعجار

 رمالا بحي قرش 1 ىلا موعم

 ةيغانم ريغ ةل اح مهيار كنا لك

 نولوقي اوناك اذامو ةل ةلاحلا كلت انا نيبف

 نيعجأر اوناكو قي م. تعمس أم 3

 هتفب تابوهنم مهعمو يلاهالا نم ٠ سأنأ مهيبو

 هبشأ أمو 1

 ءالوه" له“ نب

 كيالأ

 ثيح يبالا ركاسع فرعا ال ينال معا ال ج

 بيرق دهيع نم هب تنحل تنك

 ا لإ كلل نأ بلع اه دج
 اولا درع تيرم كلاي اع و فلبالا نم فسأك

 بابب اهعيجت يا ركاسعلا عم عينجت نا كيالا

 | عجرت كركاسع نبا دجت ام لبق فيكف يف قرش

 د اوئاك ركاسعلا

 000 رالف ىلإ كاملا سي عم قرش باب لا

 7 ناوه رمالا كلذ نم ةتمهف يذلا ج
 70 طف ةروكذا ا ةطقنلا يف انعاتجا يالاربمالا دصق

 0 - يقرش ناب ىلإ كرك اسع تعجر 11 نم

 تاب وهنم 2 ناك لفو اوناك لاح هيأ يف

 0 7 مضعب ناكو تابوهنم معم نكي ) ج
 اًديج كلذ اًركذتم تسل يتكلو ماظتنا ةلاح

 ا اا ضعب ادوجوم ناك لها س
 تنايتا !ةادروالا

 نب يراد تي ا

 برا ةطررالا كلت نعد وجو 0
 تايدابزوب ةيزادكح ثحن 5 8 تاكولب

 تاكولبلا
 3 ماكل 2 يذلا ناكل نإ له نم

 هسأ 0 .راك

 0 ف

 ةيشملأب ركابعلا تناك اييح ءاعب رالا

 ا

 يزمر ىلع

 : 00 يف يثابكيلا .لمج لحت 8( ل 2

 كنرك لاح ةيشنملا ْ يال الأ دوجوو هبايغ

 ةطروالا يساغءا لوةغاص
 نأ ينكمي ل هتيدبا١ يذلارذعلل ةبسنل | َج

 موهلا كلذ يف هام لحا

 كرا در ةظساوب + كل ادجبتا .اذإو نع

 ءاعبرالا م ركاسعلا عم ةيشملا تل ا

 عم تنك كنإو يثابكإلا ماقم اًياق تنكو

 01 00 اذا تايلعن ةنم تدذخإو يأس نابلس

 كلوق ||

 . 0 1 لاح

 موي ُِق يا ٍذئقو اذا

57 

 ناك ويني سلا ريو“ رم و نك مو 3070111 5 21و ازو ف 707 7 ا 5 "< 0 "11. ماا 5 50009 رع 0 0 / 1 ٠ ل 5

 ال ا دع راق نس متو يع لم نم 02 ا سلا 006
 0 0 ” دول م يال نبال تا ا ياسا هس فيدل ناب سرا 2 1

 0 كمر ١ نا 4 0 + 6 >ييرابلب 1

 1 1 7 ان دو ايبا أ بش مرفوعا ا يل 0

 1 ل 7 ١ هر كة 5 “م لع أ
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 يه ةناثلا 00 ٠

 ركأآلا 1 نمو نيك اكدلا ربكت 00

 :ةيينزت تملا ستر ا تا ا يالا ين يس وي ا وو م ا ب هيي 1 اح يا ا و ىو ا

 رو ١ 1 2 5 لو دا يب ا ١ 1 5 0 000 نبل 700 7 2000070
 1 مدنا عيست ناك د يشل 7 000 هاك د ن١ 8 نا ا يش 2 ل فيات را زا اون

 1 دس لال ايا يا اعلا اي ل ا ل لا ل سل

 25 اع ترم ركاسغ ترظن له لب

 ىرخ ١ تالا وا طلب

0 

 م 0 ردا كولا ماجوتو زد ةردكلا 7

 5-0 ا

 دا لو ةركذم لمعي
 هرم ل

 كاطعا يذلا وه يبارعنأ ضرف ول سا 02020
 هكرتت مل اذالف ةغيظنلا رماوالا كلت ةقيقح

 .ملمك 1 نم اهب ظ
 تابينلا ءاظغا لبق ةيويدخلاة رضا ل
 امئاطعاب كرما يتلا

 يبارع نم تنفخ
 "ةقيقح هفاخت تنكن | هرمأ عيسن مل اذا ره

 ردا اي ل * 7
 رصم 0 0 0 ةيويدخلا

 25 اقوا كف ار نا كلذ 2

 كلذل يريغ نيعل نا أ تلقو: هرمأ

 ةدارا دض برحلا نا تفرع رذئنيح سء ا
 ةاصعلا نع لصفنت مل اذانلف ةيويدخلا ةرضضللا

 /5 ةنس رياربف ؟ ١ ءاعب رالا موي ةسلج

 هيلا تهجوتو سيمخ نافع راضحا زاص مث

12 

 د ةينالا ةلكسالا
 كرغو كدلو 7 6 كليمسا 0

 - ضوح يف دولومو سيمخ ناهع ل َج
 000 يرعو هريجلا ةيربدب سراف
 1 يساغا ل وقغاص

 ةي ردنكسالا برضذض موي تمكث“ نبأ س

 اهقرحو
 هك ةيردنكسا :جراخ تنك ج

 ّْ برعلا بأبي يا نيكولب عم يمجل |

 7” ”نم رعأبو كانه تهجوت قه يا س

 ةيرادتكسألا برض لبق نلك كلذ نا لعاو :ربغ
 مايا ةرشعل

 كانه :تنمتا ىته ىلا س

 ١ كللذ تا مءاو ءاعبرالا ةليل ةياغل ج

 ”برضلا هيف لصح يذلا ويلوا ربث يف ناك

 كانه نم تنرضح نم رمأب س

 1 يأس نايلسر ماب 3

 ال رف 06 بوم يالا

 ةلر ددكسالا ابرض موي ترضح نذاف . س

 ار دكسالا قرح نم درعا نم

 اهقرح نم حوسل ل لهو س



 الا اوشيل ةيطبضلا ماما نيذلا ىلتنلا نا لوقب.

 كلذ هل لفا لو هددها ملينا  ج

 دعب و ينبح كب .ينطصم روضح راص ُ

 نايلس ىلع هتداهش راركت ىلا يد نيب ١ هفيلحت

 روك ذملا نايلس هب راشا امب قلعتي ايف ههجوب دواد

 ةعرت دسو ةيردنكسالا قرح يف يبارع ماما

 ليصغتل اب روكذملا 0 اهرركف سي وسلا

 مث راكنالا ىلع ارصم يقب دواد نايلس كك
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 نراك انيب ركاسع اطوحو ةيشنملا يف دوم

 ىلع اًرصم نايلس يقبف كانه روكذملا نايلس
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 نكلو هبلطي يلارع لسرا افيح يأس نابلس

 ناركنلا ىلع اضيا اًرصم يتب دواد نايلس

 دعب و بين يددفأ دمحا راضحا راص م

 روكذملا هجوب ررك دواد نايلسب هتهجإوم
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 كراكلا
 دواد نايلس لئس مث

 ياما ةيشنملا ىلا ركاسعل اب تهجوت ال

 كلن نم . مشاقتنا بجوا يذلا اف ماظتنالا هل اج

 ةظنم ريغلا ةلاحلا ىلا ةلاحلا

 ميضابز وي نم كلذ نع لاسيف ج
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 يبارع ةضوأ نم برقلاب ناك ج
 ةارياضلا ةصرف نه ةيشملا ق . نس

 ال ما ةفلاخم طقن

 قرفا لو ةيشنملا يف ركاسعلا تيفص ج

 ةيعاملا ف.راكذل ركاسلا
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 اكن روكذلا ناكدلا نا ف 0
 كلذ ىلا تهيجوتف تسع سانو ةصيفه

 اهرسكا ل يكلو قداص كب نسح ا عم كنك ْ

 2 يل
 قرا رااائع رع نأ تلف سل ٠

 انريخاف. طابضلا ىلا ةرما تغلب يذلا تناو ٠
 - ءادعبأ ني

 فيرحلاب أدتبا يذلا نم ملعاال ج ٠
 ةيشنملا يف عنصل 0 اذام 5 0

 لجال يبارع ما سيخ تيجوت ىلا 3

 ىدعلا انيلع بلغت اذا ةنيدللا و 7

 ةنلدخم طقن يف طابضلا تعزو تنك س
 5 0 ةيشملا كلا كيع رب د

 ٍقرَغ كاب رااشلا
 كللذب 01 3 وى يبارع نأ 3

 راهن ةير كالا ه٠ تهيحوت 4

 د اس دوبحم عم 5 تبهذو ء 7 و

 ايارسلا رظان ترضحا كنا ميم لهف 0

 منت 1 نا هل تلقو ا حت نع ةتربخأو

 ىلع اونو تايب ]ور ركاسعلا رضحت :
 رظان أ اهنيطعأو هطاب تر ا مث ايا ارسلآ 1

 كلذ ىلا رطضاف بابلا تن ىلع ةتربجإو ايارسلا
 م كلذ لفاياَرْدلا كل ماخذ مغ

 ٍيتغلا ىلع ايارسلا رظان رجلا لج :
 ل 0 انا باوبالا تف ديعارش )0

 جحر رمخو يف دويممو ياس دوز : 0 ش

 هجوتا 5 ينوبلطوةروكذملا اياريتلا ك١
 بومو

 م اجراخ تمن لإ هجوتأ م اف 1 ايا نسا نأ

 نما رفح 41125 ىلا ظ انني
 نيلك هيدا نضحلا نياب :ءاهاب نظن تق

 نيرونْثملا نم كنا ىلع لدت ءايشأ ضعب كل نين

 دوبحم ةراظن طوقس دعب ةنا كلذو نيصاعلإو

 نيتلا ل ار يارس يف طابضلا مهنا متعيجت يعاس

 * " نا هنا هنويظمابأطخي وب دخلا عرضحلا ىلا تر رخو
 ةعاس 58 :فرظ يف ةراظنلا ىلأ يبارع دعب ل

 نع نيلوينم

 ةيزر د كسلا

 انإو فارغلتلا كلذ ىلع تءنخ يلا من ج

 تلعف اي فرتعم

 ” كرب أر رصنلا معوبوب 1 1 يف ىن
 دلبلا ظفاح

 ككسم ءاسملا :دنغا مويلا كلاخ ف َج

 . لمتك ثني ىلا ةلغاد فو: ةيطق ةئوهشسا ةييدرع

 تجاهو لخدت يل اهيكرتب ظفاحملا رمأف زيلكتالا

 ةنايخلا هل اوبسنو اذه هرما ن٠. ظابضلا عج

 لوا انيلع بغ هنأ انا مل تلقف هسبح |وبلظو

 الف هيلا بست ام ميغلا نإ كك

 ةئاةيوملا ةحازلا

 1 ديلا دولا نع ترها فك
 يئافش ْرما كلا لسرا انيح ناجيشلا عنمو

 كلذب
 لب يقانش راب دحا اوني 10

 روش  لجكل ةبانكتلاب هةلضرب هيلا تلسرا

 ةيداحلا وا فصنو ةرشاعلا ةءاسلا وحن ترضع

 هلصوبلا لوصو لان كلذو ةرشع

 :ه سايلا عدي لجر دجوي ناك س

 ية وألا قلتم طوخ ناكو ا نر داقك لكشاو
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 انناكماب 0 ناجل لبو َّق

 اهلسنو سيوسلا ةعرت دقو 0 قرح
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 تنا هتب واج ةكرتش» سي وسلا ةعرت نا يلارع
 كاي كدغو كل ةدايق يرق دعتبم كناب

 دعاسن ةيواسرنلا تاطاقرألا_ ىدحا تيأر

 كني نلف . بيرملا لو دبكتالا ' تاطاحلا ١
 ءاضوب تناك هطاقرفلا

 ب ةيباطب تنك انإو م كلذ لقا ل ِج

 ساكدلا ةيباط اتحاد ١ كلذ سامدلا

 يلرع واهلا اير ةءالاألا

 ةناؤعرتلاب اذوجوب كيلا نه مسق ناك س

 رمأي يكل داج حراج وعدي اًطباض تلسراف
 اف ةنافسرتلا' قرحي ناب كانه دوجوملا ىث . كل

 مم كلذ يف كلوق
 نك هفالخ الو حراج ال لسرا ل 7

 الا
 ىلا ليان يلع يشل ىتارإودلا رفك يف: س

 يلاهالإو انيدنفا نا :ِكل لاقو.ينارع ةيخ

 يلا ًالئاق 00 ها

 كو الباك, اهقرخا م

 د .ةباويسمب يلع نك يل اهيف اب اك

 | كلذ هب كب نسح تبأر يفا من

 خلب ةيشنملا
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 0 3 يفربخا م 0 0 0 لرايضقي

 0 داع ين
 0 ااا مج 3 قل اخ نع
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 3 ىدعلا دلبلا كرت مص ال ةنا "3 .تلقو طابضلا

 00 : ٍ 0 اجب مترمأو
 0 يك اذا كلذ لفا ل ينا ج
 3 ابق تركذ اك طابضلا ىلا يار

 7 00 0 انلأ ضعب كار لو

 00 كانه ناكد 0 نم ةبطصم ةيدمل 8
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 1 رسكلإو بهلا .ناكو جافصلا را ان 1

 0 1 يع اذه نوراع
 3 37 يدشر كب ١ الع ترن له س
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 عملا كلن ريغ ةرظنا 1 ج

 رصم نويسموق مامأ تلق كلذ عم 0س ْ ٠

 ةرم لوا يف كل لاقو نينرم كل رح هنا
 يلا كاعدو ىرخا جرم تا ةنإو نالا ةتركذ اه

 ' يبارع دنعل هجوتلا
 ىلوالا عرملا ىفف ف نيترم ل ينءاج 5
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 يبارع دنع ىلا هجوتلا ٠
 يثابكب وهو هفرعأ معن 0

 ينم ناك معن 000

 ةيضوضت رتاوأ نيالا ّش
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 يبارع ىلا اهموي ةلسرت ملا س
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 رع نأ روكذملا يدقا جرف لاق س

 1 ينارع< كيو 0 3
 كلذ لصح ام ج
 رصم نويسموق .مأما كريرتت يف لق نس

 يركسع كل رضح ةيشنملا يف تنك افيح كلنا
 ةنا كل :لاقو ىبارع دمحا فرط نم تيراوس

 نيلغتشم ركاسعلا تكرتف قرش تابب كبلاط

 روكذملا بابلا. ىلا تهجوتو قرحإو بهلاب |

 ال ما مست كلذ له ةعساتلا ةعاسلا يف
 شيواجلا عم هجون» انا اخيبو جت معن ١ جا

 صوصخ# ىلا هنا ينربخأو يز وف ميه هربا عم تلباقل
 يعم عجرو ٍنوعدي يل

 نك ةيشنملا نم كي ا اذاف سس

 اهيفنبيراج بهلاو قبرا

 يسال لكاسلاو يلاهالا ارناك مل: خ
 طابضلا تعج انقو كنالوتثت'“ كف“ -نف

 !ي رفعي نا ل تلق" يارغ ربآ مهقلبو ةيننملا
 كلذ يف كيلا ىتإو كرما اولثتما مغأو ًاليلف

 يبارع دنع ىلا كاعدو يزوف مهربأ تقولا
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 اًرصنخم لوالا ناك يالك نا 4

 ةباتكلاب اًرما يبارع كاطعا ناك له . س
 ةنيدملا ١ قرح

 اهانع قرا ع

 قرح ةيداهجلا نوناق يف ز وحي له س

 يافش رمأ ىلع <انب ةنيدم

 + عالبا..ىوس لئفا م انإيروجبال ج
 نا اننحتم سيل هنا لاق هتوالت دنع مد 2

 لمآ كلذ روج توناثلا نك
 رسكلإو بيلا ًادتبا ام. ءاعبرالا مي لس

 قرحت ال ناب* كاجرتو كب قداص كك اما

 1 ادت ا لا كلخ نأ كي داجرو دانا
 1 كلاداع م دللا ىرغ قرا نم ديل
 يربص ليعاسإو كب تجين ةعمو يرخا
 قرح مدعب اضبا كوجرتو كب مسنو
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 نوم نكمنا ملف معنم يف يدهج تلذب انإو
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 مالك دواد نايلس نإبو

 عم ملكتي ةعمسأ مو يبارعأ ترظن 3

 دواد نايلس

 مويلا كلذ ْ كعب يبارع تعمس امأ س

 بهنلإو قيرحلا صوصخب

 بيعوه لصح ام نا لوقي ةتعمس مذ ج
 ركاسعلا ىلا اذه همالك اًهَجوم ناكو حصاالو
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 نيسا لف ياخ ىنيرحلا سصوصتم امو تايوتا
 دعب الآ قيرحلا انرظن ام نرخضو ايش لوفي

 ةيردنكسالا نم انجورخ
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 راهنلا كلذ
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 يل تلق

 رمالا ضراعي مو نيتماص معني |ويقبف ةتركذ

 1 دحا

 آليلف |ورظنني نا
 - يزوف مهربأ عم يلارع دنع ىلا تهجوت  ج

 روك ذم لا مهرب اةطسإوب ينبلطن فا ارع'دمحا نال

 8 تعحر تدع

 طابا لق را دعب ىرج اذام نس

 َ انو ةنيدملا ِي قيرحلا ثيي

 )ام لف ةيفافجلا رظان نادل تلق ج
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 ايقرغ روخإل ةناب رذقيح مربخي م نس 0 ١
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 ملكتو ةيشنلا ىلا رضح اًدحا ترظن اما ياس

 ركاشملا ىلإ عيت ذخا متوكل نايل عي
 0 بهلا ىلع مهضرحيو يلاهالإو

 اذ لعف ادخارظنا ملال ج'

 0 يثابكبلا وه نم 9 ب

 انوي ناكني وص
 نايلس انقرف املو ةيشنملا ىلا انعم هجوت ج
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 راهنلا كلذ يف هرظنت دغن ل له س
 ١ لو رصعلا دنع كلذ دعب ةترظن 2

 ركاسعلا عم يقزش داب ق١
 تناك ةلاضت يللا ا

 الما ماظتنا ةلاحي لوناكأ
 ريغ ايناك ميكو ماظعا اعنا م ا
 سلو كتلذلا وحن وحن مم صني 9200 ش 3

 كلثلا غلبي مددعو نويئاغلا نزاك نبا يردا

 ةلسملا ةهذ ةطقنب .تنيغت كلنا تلق سا 00 7
 ةروك ذا ةظفلأ ككرت نفسا
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 ينغلب و نيظنتسملا ند يراوسرفنرضح  ج
 يالالا ركرم ىلا ةجوتا نأب رمالا

 يالا رولا رمأب تنيعن نوكت فيك 2س

 يركسعرغن لوق ىلع هانب كنتلعقن كرتتو كشيئر
 كليالا ريغ نه

 نا يداىتعال 3

 ىالاكلر ادكح عم

 كلذ زوجي له س
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 هجونن ل له لطي تقرت نأ كلا نس

 يتل ١ ةطقنلا تكرت كناب نيمتو يثايكبلا ىلا
 1 ياللا راوكح نما. لع كاني اع ا ا

 ٠ هلوصو دعب نكلو كلذب هربخا ملال ج

 ارم 00 ذملا يراوسلا

 اب يقرش باب ىلا

 ةطروالا ركاسع
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 ظ ( ةبنالا ةلكسالا هيلا
 كدلو٠ لخمو كرو كبقلو كمسا ام -س

 كتنيظوو كتماقا لحمو

 تولوم سم و ىيرغو سو دفعا َج

 ئثابكب ىتفيظوو رص م هيب رغ كيري تدم

 قاب امياوج رصخ زك اسفل

 سلا

 1 رطل قع ال كك
 ىهو ةيشنملا ىلا انهجوتو انعمجو اًروباط دواد
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 ةيطبضل اب تنك يناف كلذ ذ لصمحيل ال جا

 كلذ يا لو بورما كليا 000
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 ارخأت دق ةعقإولا كلذ عنمو ةثاغالل ظفاحلا
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 ياس نايلسو ركاسشلا ا اهيلع افوخ ىرخا
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 زاغلاو نما ةدهع ُْ ةروك ذملا نز اغلا َج

 دورو دنع ةنأف هباعكا ةمذ ىلع اهب دوجوملا

 ةيطمغلا نم 0 هجوتي كرادمتاب نم عيش

 كلت يف هناهلسيو هناذخايو ةحصلا نم يركسعو

 هنم ءيش لاخدا هبحاص بغرب الو نزاخغلا

 هلا لستلا كيري نم مسأب اقشك مدقي دلبلا يف

 رعو يرختل ١ دعب و نيسلا

 نيبيستملا تال يررثملا نع ةدايز زاغ دوجو
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 بابل تهجوت ال كنا لوا ال كف 1

 يحرر تالجو.قيرحلا لوصح رابخالل قرش
 كلذ نع ياس دوم لكس امو يانب دوبجو-

 لعارصم لازت )لو ةتلق اه قفعم تنا لف ركنا

 ش ك انه دوجو.» 0 كلوق

 نم اضيا يل ليقو دوجوم ناكمن 'ج
 : فاس دوي نا ةعبم ضياقل- قم ةياخ نجلا روما
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 00 ا كيلر

 كلذ ين كشال ج

 00 ةلتادبشم قام“ نب

 0 0007 ا نايلي نأ نادنيم َج

 يقابل اضرازيغب رمالا اذه يف عرش ولو يالا
 ِظ حر رمل تفجوت ال. ةنا نعي الضف ةيعزم موكمال

 1 . لسريم ةنا ينباجا قيرحا عناب عيمجلا رس بتاك

 0 لصحب مولف لَو رظعي ةناب ياس نايلس ىلا
 5 - كلذب ينباجا ال 3 نم . قفا

 ١ '” يزعل 01 دي ا كنا تلغ نب
 "00 كال كيابرع ال رضحا ىاس دوي كل لاق

 35 . تابرعلا نه بلط

 0 لادم تهت كلو كلذ يل نيبب مآ :ج'
 003 كاك يتف دويحم نا لوقا مم ركاشعلا ةلج
 ا نم ندع اذ سيمنلا موي يف دلبلاب ا

 : 0 عنج مف هنع انثحم لمرلا

 0 ( هفارصنا راص ا دعبو)

 1 كب نسج بلط نم ررفت ام ىلع انب
 "2 رضح دق اقباس ةيردنكسا ةيطبض ليكو قداص

 3 . ةداعس ةلأسو 15 ةنس اجو قفاوملا هخيران موي
 ظ يدا ىلا تطأ نيئرلا

 / ناك داقنعلا ىمو: نسح نأ مولعملا ب

 0 : 4 سويا ١ ةئداح لبق ةيردنكسا ند
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 ءايدا ريو ند نيد ل ةيردكلا ل
 كلذ نب ايش ا لف ٠

 لبق 0 5 لا جاجيالا
 ليما فهو

 ينارع اهيف مان ينا١ ةهجلاب للعت له < س١

 يتزش باب يف مانةنآ بلغالا | ٠

 ير نإو اشاب مهربأ زيثل ١ دالوإو يباَرَع

 كلذب ملعن لهف اهراوجيوا منال نم كادتبا 1

 ممنالحم نم قيرحلا ءادتبإو روغنلا 3

 دمحا نيبو مهيب روغنلا لوصحي لعا ج

 نم قيرجملا ءادتباب ماءإو ةبئزح 5 يبارع

 ىرخا تاهج نمو مزنم روج :

 ةفرعجب وأ لزاخلا طوقرحس نذل م1
 زيكتالا ركاسع
 تامالعلا دهاشا لو كلذب ملعا 3

 ىلعو بيغز لزنم ىلع اهنب دوجوم سا
 دحال ريرجتلا كنكهف اشاب فيرش عراشب لزنم .

 كلذ نع تمهلل ةيردنكسا يلاهأ نا ٠

 ررحأس . ج
 طرب فإرضنالاب هل نذا كلذ دينو

 ناذئسالا دعب الا ةيردنكسا ىلا هجوتيال هنأ

 | نويسوتلا نم
 قفاوملا 11 ةنس ةلعتلا 75 سيمخلا موي يف

 ليكو قداص كب نسر ضح 6[ ةنس روكا 8
 نذالا نويمسوتلا نم بلطو ةيردنكسا ةيطبض

 انو هل نذأف تاسلجلا ةءاق يف لوخدلاب هل
 د اب نويسموتلا ربخا رضح

 بقع ةيردنكسل يبارغ دمحا رضح الل
 نو رينكس أنا هيلا جوت 47 ةنس ىبلوي ١١ ةعقإو
 بزعلا اشاب قطضم مخض نمو مالسلا هئادهال
اب هبلط هيلا راشملا اشابلا كانه دجوو.

 لاقف اغ

 ضف يف ةيطبضلإو ةظفاحلا فاعسا الول هنا هل

 تناكو انل اًدِج ةيج امجيتن ناكل لكشملا كلذ

 بكارملا مزتلت تح برضلا ىلع تردسا يل اهالا

 نم اهعمس يذلا برعلا اشاب ىنطصم نع ةيإور
 نيسح نأ ضيا ةغلب ةنإو اهنا ليق اك اشاب هبلط
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 يدمر يسرا نس لطلب را »جا ْ

 كلتف يش ال لاه لاخلا لَم يما ةلأسف

 تلق كلذ لنع .نم معن لاق ةلاخلا تي أر له 0

 ىلا ةةفلأس 5 لعافلا ىرت كلاهثو كنه رظنا 5

 لاق كنعم ينذخ تلق لمحزان لاق هجوتن نيا

 ةهل تهجوتو لبقا مف يرعلا ع بكرا 1 ٠
 نينومجملإو ةلزان ركاسعلا تدجوو ةيطبضلا 01

 هل تلقو كلب قطضم عم حلبات مث 000
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 نا .مزايف تبرض ايواسنرف اًبكرم نا ًالئاق
 دلبلا قرحتو لانفلا سنو ارضحم كلاب ررخ

 مريغو . يبحر رغو هبلطو يبارع كانه ناكو

 يذلابومب ةنأ :بنيحس ينك يلب تح ا
 ظ ركذ اب ينربخا ٠

 اهلدلا

 فدو دنع ءاسو رلا اوباجا اذأم َّش

 ل اوقالا
 ايؤاشترف ايَرْمَر مل اننا هبلط لاق ج

 تتكارملا ةلهجج اهعدف كلذ عبو تبرض
 يا يو بهنلا | دنا ةعاس ما 3

 سى ؛ رملا ع أ عا

 لوقا انا :قيفلاب .لونلا ينمي ال ٍخ

 قبرحإو /.ةعاسلا اك سلا نأ نيقلاب
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 من ج
 بابل“ تهجوت الل ييارع ناك نسبا س
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 ليعاوسأ ناك يرش بابل كث اميحوت املي س
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1 

 منا ج
 قار 3 ا هنأ اياك ليعاهنا خم
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 اهبرف تدعو 'يقرش بايب هتكرت | 3

 يباهذ كعب 0

 تقؤ يبارغ دوجو لحب ملعت م١ 7
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 دعانإب اروتكم كلاي ل زنم.كدجو هبالح كب

 ءاهتنا كعب هنأ -لوقا راصتخالاب و نانا :ةلهج

 ْتلصو نا: ىلا ناديا : انب تيرم ةكرخلا قه

 ةلمج ينلباقف اشاب 5 ربا ومشلا نالوا .ةهج يلا

 نيخراص.هدايب و يراوس ركاسعو طابض تفد
 ذبل رس مهم هتاف لوجيرخا .يلاعا :اي نلت
 كس نع هنل انسو مدحا تيدانف :نينعاس كعب

 يلاهالا جور خ نم دب ال هنا ينباجاف ءادنلا اذه
 نينعاس دعب دلبلا قرأ زيلكنالا ر وضح عمزم ةنال

 نايلس_ هنا ينباجاف كلذ لاق نع تلأسف
 عم انغأو هيالا عم هتدجو و هيلأ كثوهجوتف دواد

 لزتم ماما رجح ىلع سلاج وهو ”ةيشلاب نوباط
 ببس نعو ربخلا- نغ ةتلاسف اسنارف ىتالسنوق

 نم كلوا لاهالا جورخ .مزلي معن .لاقف ةادانملا
 اولسرا ٠5 نينعاس دعب زيلكنالا ةفرعب مقرح
 نبدوجوملا يلاهالا ناف وح ال اذه تلقف اًربخ
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 اييع دلكالا لاوفم لبق دليلا ىر اعاذذب

 رضح ذإو ةيشنأا لؤق هرق وحن تديش.و هتكرتف

 كا منلا ل ب لصور نكولاب .يناخ واج
 ناكل !:فلانه :ةذوجو للا :قيك اكدلا دمنا فكي
 لف هعيجرت املاطو اهم اغلا جارخإو زاغ اه
 ةليلق ثيشه نا دعبو هتكرتف ةدئاف لصحت
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 000 ههجو هب م ليذنم هكدييو ةدوالا لخادل

 1 2 جراخلا نم اًرضاح ناك ةنا كلذ نم ملعب و

 7 ىلع. عزع كب نايلس
 07 سك يف عرش

 نيولسزيس مهنأ ينباجاف مص ال اذهو نيكاكدلا

 77  ةلصوب ينيطعي نا هل تلقف اليلق راظتنالل هيلا

 نآب يحر رغ تربخاف

 هنا ذا هقحلاف .اهبهنو دلبلا قرح

 هجوت لاق رظننت ال رانلا ناف هيلا الصوا كلذب

 عمجا هجوت لاقو يناس دومحم يلا ت تغتلا مث ثنا

 يننكمي ال اذه نا هل تلقف تاناويحلإو تابزعلا
 | ةئامالث ردق هاد ل لف دليلا ةلاخل ةبسلاب

 . دووم .ىلا ,سيلو
 ' ” دويمجو ةيداهج لاغشار وأم ةنال ج

 ةنص هل نكي ل ياس

 اللمس د 5 ل ل
 ةبلط تي آر ةيشدللا باها ف و يأس فنكايلس

 3 د ملف هفاقيا تدرأو رجلا نم !رضاح

 ةبرع تناكو اهيبنو نيك اكدلا 3 ًالصاح ناكو

 بييللاربظ كلذ دعبو تابوهملا لع رم

 قيرحلا اشاب هبلط ىأر له_ سآ:
 تقولا كلاذ يفربظي ل هنال ال ج
 .  ٠ كمالكم نس

 هو ل



 :* نيش خا ا لا ورب للا ا ع ا ار .ايرا دي ا 5 رسم لن عا ار ل ل
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 ها لق اناانا |

 لصحناك وينوج ١١ موي 2 نست”

 نمالاب دبعتي ةناب 'يبارعو لصانفلا نيب مالك ٠
 .تيشخو ةرازولا نع لزانت ناكةناف يومبلا '
 ذئتقو عيشأو معابتال ءيش لوصح نم لصانقلا ..
 كلت يف ايعس ميدن هللادبعو ىسوم نسح نأ '
 يبارع دمحا ةداعال لاحلا وغدي ىتح ةعقاولا "

 كلذ كفلب لبف هقول 8
 داع دق ىنارع ناكوينوج ١ يف ج 220

 انا كلذ نع يث ينغلبي لو ةيداهجلا ةراظنل

 هنأ وه هلعا يذلا . 3

 ةيشملايف ل زثي هنا ياس نايلس لاقو ةيداهملا

 ل نإو زيلكتالا لصنقو اسنارف لصنق باب ىلع ”
 رق معادحا نوفييال باس دؤيحمو يبارع دعب .

 فارغلت رزحتو كلذ ءارجا ليجأت ىلع معأب
 اونوكي ال ةراظنلل يبارع دعي ل نا ةناب ويدخل ٠

 ضعب و يلاهالا ضعب نم 1 ع
 ضيا ليقو ةيردنكسل رضح هنا نوابُو ورا

 اء ضعبلا كلاش الو توين ةلامال هد
 طقف ةغلب ةنآب ينباجا ال م 1 هسفنب هرظن ن اك اذ

 : ةفرعا» لو

 تصعل ةرازولا يطق

 لتئبإلا بلطءانثالا كلت فو 0 ا«نيونس

 ا ىف رولا 5 لالا

 هعفر 6 هر جا

 كلذ دغب لصح اذام 1 9

 ياس دونم رضح ءاثالفلا موي هاش 0 0

 سانا 0 ميدن مدعي يو ا 7 1
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 رضح ناك هلوزن دنعو قوف علط مث ةيطبضلا
 قطص, مهتسا املو اهدرفب انلكتو اعم اسلجت هبلط

 هباجا هئيمت ببس نع يأس دومحم نم يح
 ةغسن قرغب ربخ دور ول رصنل اب ةعلل رضحأةنا

 مث فالخب لاحلا دجو رضح ال ةنإو بكارم
 تكف هليل هب اوضتيل لحم نع ثلا دارا

 ذخإو رضح مث ثحبلل هجوتو ميدن هللا دبع كلذب

 ةالابو ذيع دير للراس يا هزاع
 بلط روكذملا مويلا رصع يفو لحملا كلذ

 عا ' هرمإو ةيباطلااب ينص ىنطصم ينارع دمحا
 هباجاف دلبلاب ةدوجوملا تانإوحإو تاب رعلا

 ني رايب وا نضعايلغا نانؤوبتلاو تايلرعلا نا
 ين ربخاف ةوسح يواعد عفرت ايو ثاذخا ولو

 فنا انإو .تاناويحبإو تابرعلا نم ضرغلاب
 قطملتم نيمف جراما لدن :ضرخلا نا اباجاف
 ءاضالل ةنر رح ةطرضلا رضحالو كلذ علب

 موي فو اهخم لك ةهج يف نيذلا جيراجلا لاشب
 طبض الا ربظلا ةياغل ءيث لصحي مل ءاعب رالا

 :تاراشا لمعب مهلع  يعادنلا ىلع كانب سانا ضعب
 يلاها عيجت لصح ةنأ انرابخا را يفو

 ةنإو دوهيلا ةراح يف و ةناسرتلا باب ةهج ةرثكب

 مدخو دوهلا ضعبل يلاهالا نه برض لصاح

 ءانثا يفو ىنطصمو انأ تلزنف نيوابوروالا

 نيلوتقم نينثأ يلاهالا دحا عم اندجو انرورم

 لاقف يربرب رخالاو يدوهب اهدحا ةبرع ىلع

 نه نوكت نا نم اقوخ قحلا كب ىنطصم يل
 ةراحلتهجوتف وينوجا ١ موي ةلأس» لثم ةلأسملا
 تدجوف ةناسرتلل نينواعملا دحا هجوتو دوبلا

 ١" ضعبلإو تيبابني مضخب فلالا وحن نيعيجم سانا
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 ا ال ليكو ناك هنا اب
 : 0 كس هيج نم جرخاف تفقولا
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 0 0 وج رتازجلا يف ةرثكب كارم !دوجوم ناكو
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 | 0 الل ةطيملاب نورغا سانا
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 5 لوق هرفلا طباض نم كلذ نع لأسيلف_ج
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 ٠1١ ”اهينواعم نيو ةيطيضلا ةبتك نم ينغلب ج
 7 نيظنخملاركاسع هراخدا يذلا ن السر دمحا ىبمملا
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 7” كلذ ىلع ةدايزو لتنلا يف يلاهالا عم اولخادت

 3 0 الي نات 000 ا

 ١ ىه نيا ِس

 ىه اه 3
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 ةيشنلا عراوشبو

 ةليدع تناكله وه

 تنك يفا ذا اهددع ةفرعم يني ل. ج

 ) هيكل يق

 نكلو اهددع فرعن.مل كنا ولو س
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 ةدايحلا ىلع
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 دبا قرر
 ناك ال يناس نايلس نأ طفف ملعا ج

 ذخإو لوق هرنلا راوجت ناكد كيب رسك ةيشنملاب
 اهب ناك يذلا زاغلا اهم

 نم زاغ اورضحا مهنا كغلبي لا س

 موب قركحلا لبق دلبلا جراخ ةدوجوملا نزاخللا

 كلذ ساير ع

 ةماعلا نها ةينكو ذللا

 ةوصل | عبت وعيوب زللا يف نزخم دوجحوم جا

 ّئث دورو دنع لب دلبلا لذاد زاغلا لوخدب

 ةيطبضلا نم يركسع هجوتي كراجلاب كلاذ نما
 زاقلا ناذهحأيو جيتا ١ تقرا نه تاكو
 عيب هبحاص ديرب. الل مث نرخ كلذل هنارضحيو

 راجتلا ءامناب :ةكصلل ةمئاق مدني راجتلل ةنم هيش

 عب زو ريصإو نس رثشدلل |ميلست دارملا ريداقملاو

 يركسع روضحب نيروك ذملا نيراشملا ىلع كلذ

 ةيطبضلا نم يركسعو ةعصلا نم
 نيدوجوم |وناك ءارفخلا نأ له س

 لك ن

 .لبخا دلبلا ىلع برضلا :لضح ا 2

 هنا ةعقإولا دعب تملع امنا اوجرخ اًعبطو ماظنلا
 .٠ ةراكبز اغ دوجول نزخل كلذ نم 'ي لخؤي
 : ' دلبلا يف

 3 ةءاسلا ةياغل ءاثالثلا موي برضلار هسا .س

 ضيا علا عقر ىف ١
 / نكاد قينحتلاب تقو يأ يف معا 0

 لل“ دي تع ا يس ل ردع ب وم 000
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 1 جن نه رساب ىل
 1 ١ هيداهبلا باب نبط ج
 0 دعب  نوطلا نم برش لصح له س

 0 00 عفر

 3 1 دمحا ربخإو يروضانلا 0 دبا

  ا/ةعاسلا ةياغل يبإوطلا نم تعطقنا نارينلا نا

 2 ءأنبو ضييالا ماعلا عفر موي لوأ يف س
 1 ل اريممالا فرط نم بودنم رضح كلذ لع

 . لصخ هتدوع لبقو اشاب هبلط عم لباننو ةملاكلل

 0000 اكلط لص لت قارطلا نم برع
 | لل بار ام ”ةياغؤ كلذ لعا ع

 3 3 د يا ةعبسلا وحن قلط

 7 نم ناك ب رضلا نا تباع فيكس ش1 0

 2: ١ يباوطلا نم سيلو كارلا

 ١ ٍقرش باب تقولا كلذ يف يدوجول ج
 0 كلذ ةنم يل ليفو ينارع دمحا عم

 )"00 ةيردنكسب نادنموق ناك نم س
 0 > الب هيلع“ ع



 ور 0 0 .ةداعس 0 راع.

 0 ا

 ضعنو ظفاحلا ةه االول ناب كتنداعس ا
 انمارم مت ناكل ويلول ١١ موي ةابشلا يدم ٠

 موي يف الأ أشاب هبلط عم تالباقث أذ انا جا
 اهنقو ناكو انيس دهر سد 0
 ةيوس انيدغتو يلزن يدنع |ورضحو يال ظ :
 لبق عئافو لصح انو يش يقال ل ما
 ةل اسم يف كتداعس تامولعم انل حو ل 1 1 0ع

 ةلبانمل لمرلا يارس ىلا ينيرعب 21 ْش قيرحملا .موي وه يذلا ءاعبرالا مولا ©
 0 يرورد 0 يبا ورولا 5

 ةيرملا اعلا مهنم ا كلذ كر
 ةبقاع متي روإو ركاسعلا ضعب عم تنلكتو .العف

 البرو |ةقوبف ميمذلا لغنلا ١ اذه نم 2 َّ 0

 يف يب لح ام يرعلا رظن او ركاسفلا دحا

 لسرلا ناسا انهجوتو ةيرسللا ن0
 يل نكي ل كلذ فالخو ت كانه يتايب راصو 3

 ءيشب تامولعم 1 ٠

 بردك اهم در 1 0

 يريخ عم تدعربظلا دعب موي يناث يف ج

 يلنلا اشاب دومحصو اشاب لماك لعن اهشاب
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 ا ا فد تخيل انما دعا مدتاكلا_ د .. هن"

 لاق اشاب هبلط ناب نويسوتلل لع س .. 1 '

 باب ن ٠ البقر ةيردنكسأ جراخ نم: انيرعو .

 | نينلا نمأر ىلا انهجوتو يرذس

 ميري ناك نمو قيرحلا ترظن انف نا
 قيرحلا أدتبا ناك ام يجوت لاحيف ج

 نم اليل قيرحلا ترظن لمرلل يلوصو دعبو .
 كلذك ترا نكي اناب ليلخ ةذاغيس قزنم
 باب نم انلخد موي يناث انندوع يف هنأ ىتح
 امرجا نيذلا مث نم معا الو ركذ ا يردس

 قيرخلا

 ىلبلا نم نذاتسا ركذ ا4 هتباجا دعب )

 ( فارصنالاب نذإو

 اج 4 ءاغبرالا مو ةسلجم ررفن م ىلع <انب

 ررع ناك 4ع دبس ربوتكا © ققاوملا 41 ةنس

 ةيطبض رومام نيك كب قطصم ةيضح بلطإ

 دعبو نويسموقلا ىلع هالتف لبق نءررحم ريرنن
 11 دخلا نيل ةداعم هلا جو فللذ
 قا اباايتع تاغل ةلئدا

 ناكيماس نايلس نا كريرتن يف تلق س
 تبنت تادنتسم كددع ليف دلبلا د راب اع

 - ةيدعبا يذلا ىنو كلذل ابودنم راك هنا

 يرابجلا عيمج نا وه كلذ تبغي يذلا ج

 ماس قافنالاب ناك



  3يللا ١

 هاربا 7 مادمت 0 كغلب ا

 نةرءابو روكذملار 0
 دق' تناك ركاسعلا نا - 'ينغلب “ ج

 رع رمار وكلا يارملا ىلع اًراصح تلع
 هنم دضتلا ءا الو .

 هل لوا نم ان قرع ليا ل نلع+ ظ
 عفادملا يرض

 ةربظلا دعب موهلا كاذ يف ةتلباق جا

 فداصنو هبلط ةعم ناكو سامدلا موك ةيباط

 نما هجرت ”قارع ذك اكابن يفر روض
 ظ ”هلقام لأ

 جرخت مل موب لوا كنا تلق تنا س

 لوقث نالإو ١١ ةعاسلا .دهل ةنادرتلا نم

 ةقئلا فاف ربظلا دعب يبارعلا تهيجوت كنا

 ربظلا دعب تهجوت ثنك ينا ةقيفحلا ج

 مث ةيفيكلا رظنا لجال نالا تركذت ام اضيأ '

 الانا تطلب تناي داييدلالا كرط
 ةلوا حوا ايسخ .

 اناث نجلل ديعإو
 ةبحلا 74 دحالا موي .ةسلجم ررقن ام ىلع ءانإ

 راص دق 65 ةنس رباوتكا تففاوملا 1807 ةعتس

 ةداعس هيلا هجوو اشاب :لماك ديحم راضحتسا

 يتايس اب اهنع باجإو ةينالا ةلثسالا سيئرلا
 رذخلا:مفرب نمأت ل كنأ “تلق تنا٠ .٠ ش

 ادا نينا نيينذملا نينوجبملا ىلع ناك يذلا

 ناك يذلا ينوطلا نابلس نا عم ناهللا يف
 ذخاب ةترما يذلا تنا كنا لاق مهلع اوفا

 ليبس ءالخإو دلبلا نم مع جو رخو ركاسعلا

 موي يناث ءاعبرالا موي يف كلذ ناكو نينوبجملا
 نينا: ناطبق دنمت دع كلذدكو برغلا

 0 5 دياق 0 مج 0 رك اسملا
 دقو بكرملا يس هلوزتب روكذملا دمحم ديعس
 يخوطلا نايلس راذخا راص دق وه اهو لصح
 "110 قف [ولاقو كناما ناظبق ذم ديعتو
 يف ' كراكنأ ببس نع ديت نأ يضنقبف ركذ اه

 ةنبنوجسملا ليبس ءالخاب كنم رمالا زدض ل والا
 د طقركذ امب اهرمآ )ل يلا ج ٠

 .لماك ًظاخم ناطبق ديعس لاق كلذ دنع

 .نا ينتربا ىذلا“تنا اشابلا ةداعس اي) اشاب
 بورهب كتزيخا' تدجوت 4 كولا كرا

 يراوس نيهاج ىناطصم !ًدوجوم ناكو ركأسعلا
 1 كك عز احب ملف ( ناجرس ليعامنإو بكرملا
 1 ءىثب اغاب لماك

 0 دو سيئرلا ةداعس لأسف
 23 ُق 0 3

 7 هبا كركذب ناظطبق ديعس وه اه س
 000 رع ناك بكرلا لرتا هل تلق الل كناب
 1 ميلا اندفأف ناحرم ليغاتنإو نيهاج“ ىئطصم

 2 نيهاج قطص.٠ ترظن ينا عيت

 2 اوناك نينثالا اه نير وكذملا ناحرس ليعامسإو
 لو اهف عوجرل اب مهترماف بكرملا نم نيعلاط
 .ىتح ال ما معم ناطبق ديعس ناك ناركذتا

 موي يأ يف ناك كلذ نا 220



 هس نا ةعمو راح رش 5

 قرش باب ةهج ىلا ةنابا

 كهجوتلاحةيشنملايف ةترظن يذلا ام 5

 قرع ىلا 1

 اذج ةمرشانل اغاتي 0 0

 ان قلاذ نورك ناكني 6
 تدهاش --

 كلذ نيور ء.يلاهاو 4 تراظن ج
 ركاشلا كلفت يالا نا نيم
 ةيرادكح يالا يح + ركاسعت نا تعببس جا ٠

 كلذ نوري اوناك نيذلا م يأس 3 ْ

 ىرج اذام يرش باب ىلا تهجوت املا سس ظ

 ا دعب

 تدجو اف يفرش بأ: دل تهجوت 2

 رح أ ةسهرب فارصلا ةتنراتاب 00
 هجرف يلزنم ىلا هجوت نوكي ابر ةنا:نتندظف َ

 ةهج يأب تنك موي ثلاث يف س 5 ١

 تيقبوةي ويدخل ا ةرضحلا فرطل تهجوت 00

 نيبنم اوناك هفالخو ههلطو يلارع س ْ

 مراكفا | 325 ركنا ةريورضو ناوبدلاب مدنع اياد :

 نراض 5 نوصل | اونا» يقل ١ مةاركاذمو

 برحلا لوصح دنع ثازجالا نم ةنورجي اه
 بناجالالوخدلبق اههت واةيردنكسسا قرح وحن

 كلذ ريغ وا اهبف
 2 7 نك :
 ا منال امرك مم ؟ثيعجس ديس 06

 رّودااب اهم تنك انإو ,ىلعالا 0 ودلاب نوهنم 3

 لح 00 تناك مهتأرومت نأ نم

 ةدءس اع

 قري هنأ لوفي "ناك ياس نايلس

 هبلط نم الو يبنارع نم عمسا لو اًراهج دلبلا
 :نم تغلط عفادملا برضموب لوا يف ةنإو قتح

 منيل يلزنم ىلا هجونال ١ ١ ةعاسلا نإويدلا

 ناطر اض ضعن غم ةيشنملاب يعاس ناهلس تاباقف

 هيبس: نع
 5-5-5 مما نادل ىف لاف ه كانه انه مفوقو

 يلع معصتل ١ قيغس كلنا يلق فينأ نم

 كارب ةيغيكن ع انل. لفف يماس 0 قرحملا
 ظ : موي.يا يف ناكو

 كلذ .يهاس نايل“ ن نم تعب ةفينح َج

 ا روسكو 1١1 ةعاسلا برضلا موي لوا يس
 عم ةيشنملا يف هتدجوو يلزتمم ىلا اهجوتم تكا

 ديسلا نم تعبس موي يناث يفو ركذ 5 طابضلا

 دربال عم يا نابلس نا لي اع رقاب
 :هنع لبقي ا يف هاجرت ةنإو دلبلا

 | دوجوم خلك قي دنت -ديشلا نا له

 يدك 3 ىناث ىف ف

 دل موي لوا تاك كلذ نظ ١١ج
 ظ اًدكذتم

 ةرضحلا:فرطل موي كل 1 تمهجوت 1س
 يارتابعلا عير ب هيب اخ يورد

 ] |يارشلل ةرصاخم تناك

 زاضمحملا كفناض ناك كورال +

 تلا هيبرعلا تنقواف 5 نم



 ل ًاسعلا» ىباوطلا ىلا اوهجوت نيذلا ج
 تازاجالا يف ف نيذلا 0-7 2

0 
 يبارعو ياس دوبحم ةراز و تطقس امل سس ١

 مدع ةينسلا ةيعلل فارغلت مكن مددقل

 اف نمالا !ونهضت ال ركنأو يبارغ فالخ رظان

 ببسلا وه

 كاذ هي هيربلا ركاسع طابض نا -ج
 - دبع فطصمو ياس نرايلس مثو مويلا
 ايش من لصح موعم نبذلا ناطباضلا يقابو

 انوربجو روكذملا ىنعملاب اقارغلن |وررحو دياز

 ل تلا ىلع
 ررت يذلا نا نويسمونلل وبلا

 ركاسعلا نم اهدحا نيفارغلت اه ةينسلا ةيعبلل

 ... ةيرجلا. نم يناثلإو هيربلا

 ررُغ يذلا مهدحإ |و نيفارغلت مغأ م عل 2

 راي اًقوخ ةمثخ تيرجا ةيرلا نم

 ش نير وكذملا دهب را

 سنوي [1 ةعفإي ىف ةيردنكسي :ىمكأ ! ,
 / ةنس

 ك انه تنك معن جي

 اهيف كتامولعم يف اذ س

 ةعاشالا تلصحامل ةر وك ذملا ةعقإولاءوي جج

 : نينوجملا لع ظنحتل !"ةدايزبو

 سليل نيدحلا لخادتي لهن ال لفت
 ةعقاولا كلت ف نيل سملا قا

 | نيروكذملا لاها نم نا:ةلعا يذلا :ج
 رع أم عنم موك ناك ةنإل كلذ لصخ

 موزلل يبارعلا رم

 كف بل ل لامالكسسل لخادتلا نس
 مم دحا لخادت نع :

 : ياي |

 7 ىلع مالكلا نضتو ةيعع تناك اهنا ج

 7 تنكو ةدحإو ةرم تزضح ينال نطولاو نيدلا

 0 انقو ةبطخلا ضعب انعسو اشاب رع ةداعس عم

 )2 ىبوع ندح هيرجي ناك اه لعت ال له
 98 ةيردنكساب

 هفرعا الو ال .ج

 "2 نيوابوروالا ضعب نا كغلب امله س
 7 ةنسونوي! ١ ةعفإو موي ةيطبضلا ىلا نوعتل اوناك
 000 ركاسعلا مهلتق كلذ عمو م5

 300 ف 1 ادعي يأ طف نالا, كلذ ينغلب ج

 0 ةيجيأب 0 ل ترف ا
 ظ راها لوط ةيرج | ناويد يف ك تنك ج

 ةهج ياب لوناك هبلطو ينارع .س
 نايا نيمئان 3 0 نأ

 : ناقل موك

 + عه مل هكر اي َِس
 ١ ضيا نإويدلا يف تنك ج
 00 اًنلظم .قيعلظ (:1+ نب
 0 . يارا يلع هبن موي لوا هي ناك ج



 ادع ٠ اضعا

 كيدلا ديس -  يدج ديف

 بلاغ لع 4 1

 رص قينللا ١ نويمموت سيلا 1

 بويأ عاين

 سعات ميو 1 ون لوس سمج 0 0

 اياب لملك دمحم باو -
 امس ةيردكس 5 ةيرح ال

 لباكد يبَغ ةيطبضلا نجت نرش ١١
 6 تاجات لبشر اناس رمبلا ليك 5

 ظ 0 ظ
 ةير دنكسا ينو اذ ىلع ماذا ضر ص 8

 وباولا ركاسع متاط متذخا 3 3 0
 أ ١ اك اركأسملا م يف اب يباوطلا ىلا موتسراو 5 ٠

 ١ نينوهتجلا 5 ردم يروباو يلع رفنخ 8

0 0 

 1 دعت يذ 10 ةسلر ىلع هاني

 4 ةنس ىدنوي 1 ةعقأو يف نيموهتملا صاختشالا

 نم رءابو كلذ ناك فيكف

 تاروباولا ركاسع جاّرخا رصن مل جا
 0 طق يبإوطلا

 كارلا نم نينوجيدا ىجرخ كبك ”-س
 دما ديس يناج عفا دما برض موي ج

 ' نينوجملا نا ينربخإو نير وبإولا يراوس :ناطبق
 مجورخو رجلا ىف مسفنا ءاقلا ةطساوب |وبره

 ربلا يلا
 1013 ترا دلل ديد له

 اد نارع ده قرط ةنامزتلا ب كلنا ردع
 : مهقالطاب 5 نينوي ١ لع رذخلا دا نم

 0 دوجو مدعل

 1 قفاوملا عف ا موب ينا نم
 تناك ينل١ كسلا مآيقب ترم /41 ةنس ويأوي

 نرايللا يف اوناك نيذلا صاختشالا ىلع ةلفنمتم
 اعيدق | دوجوم ناك مدحا 0 ةثالخ مهو

 ع مراضحت“ا ر اص ٠ ناك هيرع 1 نينثالاو

 دفأف ظنحلا ةدايرا ةيرحبلا علا برضلا

 ىه ةيجنا وللا ىلع ناك يذلا 0 ُ
 1 يو هل ًايقم ناكو هلصا بسس دحأو كولب

 ند لفتنا الو يث هيف لصح ام موب لوا
 ركاسعو نيظنحتمملا ركاسع موي يناث يفو هركرم

 ا
 مهم .كينوجبملا اوذخا دلبلا نم جورخ

 ل 0

 وكذا كولبلا
 ىلا ل توم سب

 .يباوطلا

 سو ف ناك يذلا يالا يحوه



 ملي ةيبلل لو هل ركاسلا عم ىلع ديحم
 هاطعإو هل يزإ كا يركسع روضحر وكذملا ديسلا

 دعلو هيج لخاد أبعضو اهت» أرق دعبف ةقرو

 صوصخلا ىلعو قرحأو بن ! اب ركاسعلا رما ة جو

 ذنم نم رضح ةلروكذملا بيعش .خيشلإو انكآلما

 يردا الف رفسلا ىلع مزعو هدلإو ةافو ربخ مايا
 : ال ما رفاس ناك نا

 داقعلا ىبوم نسح نا نويسموقلل لع. س
 ىدنوي ١١1 موت يف ةيردنكسا يف مكلزل رضح

 رضح لهف ةحيذملا هيف تلصح يذلا 47 ةنس

 نمزلا وه ام باخضالا لاح يفو.ال أ .ةئيزح

 رضح تقو يأ يفو مكفرطب هنكم يذلا

 موي يف انلزنل ينو. .نسح رضح .ج

 ىلصو اضوتو ةوهنلا برش نا دعبو روكذملا

 ةكحم ءاضعا دحا كب .دامح لزنم نع ابلأس
 نكلو هلزنم ٍفرغا ال ينا هل تلتف فانئتسالا

 رسيتي امر ةلاسن مهربا ؤيشلا انوخا ظقيتسي اللا.
 هيلا هفصوف كب دامح لزنم نرع كداشرا هل

 ةالصدعب رضح مث هجوتو انقلعت ةبرعلا بكرو

 مهرب جيل انيخا باغ لاح يف اًروف رصعلا
 انلزنه ككمو .ناجيغلإو ةكرحلا رارمسا تقو
 رفاسيل ةطوعلل هجوتو بكر مث اذعلا ةالص دعب

 بابسا نع ةنم انمفت»ا امو ديعصلا روبإو ىف
 فانئتسالا ةمكحم يف ةيضق هل نأ باجا روضحلا

 امشي رضحوةطلتخلا

 كرتشا مكفرطب هدوجو ءانثا يف له س'

 نم ًلصاح . ناك اف عنم يف مدعاسو عم

 ١ نركاذ نع كملاد رارخالا تراح
 : نبيوابوروالا '

 نا ملعا ) هجولا دوسا صخش ناك ج

0 0 0 

 7 م رضج نسح ديسلا اغوغلا
 1١ !تذحاو يزابوروالا كلذ تذقنا
 7 روك ذللا صخشلا نم

 تنسخ ديسلا رضح ةعاس يأ يف "س

 انه نم بهذ .ةءاس يا ينو كلام روكذملا
 0 هلا ققمحح تنأ لهو داع ةعاس يا يفو

 3 55 وقيل وا كب داح ع را هجوت هبأيغ  ةدم

  ةعم ناكو ةعاس رهبظلا دعب رضح ج
 "يرق ةعاس ايلزتم هب كثكمو همداخو هتنش

 نم انضاضننا بنع داعو / ةعاسلا وحن جونو
 7 | طفتحت امو ابيرقت ةعاس هيايغ يو ردعلا هذ

 30 | رحال كا وا كاب داع لزنأا هجرت
 0000000010077 ةلال هجوتم هنا ظقف انربخا

 5 ىيكملا نسح ديسلا نه تعمس له

 ل 2 فلم درع ذم ويلا كلذ
 د هس هلخادت ىلع ةنن لدتسي اًئيش ةعقاؤلا
 033 هيمو ةللاح تناك امو ةمقإولا

 35 5 15 هم لاوتسإ عيش * ةنم عمسأ لج

 | ناهشلا تقو يف ةتئيه امإو ةعقإولا كلت يف
 اال لو داتغملاك اتكاس اًتطم ناكف
 شاهدنا لو بعر الو فوخ

 00 يف ىسوم نسح ثيأو له نك
 حا نب كحلي وأ ةعفاولا قه 9 وصح لبق

 0 الا انلزنم 0 مل ىسوم نسح .ج

 7 .اسهيف رضح تاقواب عبسا لو معا لو ةعفدلا



 ٠ فرصنإو فارصنالاب نذأتنا كلذ دعبو) (
 ١ ءاضعا 2 ءاضما 0

 يرسينايلس يصولخ قطصم. راثخم ديحم 0
 نيدلا دعس. يبح ديحم  يضار

 بل اغ يلع يدهش فاسوي : 5 0 37

 نويسوفلا سيئر 0

 بويأ ليعايسا 31

0 

 اشاب دع مشلا باويتسا رضخحم)

 مرح /, دحالا موي 30 ام ىلع هانب 2 ْ 1
 دج ريبشلا| روض بلطخ جنرال #00 ٍ' 0 ٠5

 باجإو لثسو ,مويلا اذه كي رضحو اشابا 00

 ا
 دحأ يف تدجو كنا نويسموفلل اع نس

 راودلا رثك ركسعم يف يبارع 5 مايالا

 "فما ىلا قرح نأش يف 4 ةعم تاكو

 دلبلا :كَأ باجاف رارضالا نم اهنع افيو

 اهريبطت نكي ناك امو قسفدلب تناكةروكذملا

 ال ما ينيقح اذه لب راتلاب الا.

 ديغلا موب يأ يف تهجوت ةقيقحلاب ج

 رن امري ينارح دما فرطب راردلا ل

 لصحت ل نكلو بفئاليلا ةنيرج. يف انفح يف
| 

 ةمللاكملا نه

 نفع وأ قيرحلا نع اليش كغلبي لأ س
 رتهج 82 وا راوذلا رغك يف ع 5 ءارجا

 كسرخعأ

 قرحلا رما رشاب يذلا نا ملعا يا ج
 ةداعس انزبخ|و ركاسعل ١ ياس نايلس وه بمهعلاو

 ةفقب هنا ةرجاملا نم انتدوع دمي اشاو نونو
 انتاقلعتمو انكالما قرخ رمآ قرا 77 ل

 يدي ركلا يدنفا دمحا ان ربا كلذكو اندهسمو

 ىيلوي 1٠١ نينثالا موي يف هنا ةيردنكسب رجاتلا

 . ةير دنكسب يبإوطلا ىلع برضلا ل بق ينعا 68 ةنس

 راضحابرمأي ةعمسف يماس نايلس عم ناك موي
 رخان امو ةديدش قالخا اذ نوكي طباض صخ

 ياس نايلس هبن. بولطملا صخشل ا روضح

 روضح دنع ناب طابضلا ضعب ىلع روكذملا

 دالوا راقحإو هجوتل اب هوربخي خلا كلذ
 دوبحم ا مو ةعبرالا اشاب نابلس ويشلا

 عبو دبع ع رب علو دما 3
 ةيداهجلا يواسك مهسبليو ملعلا يواسك مهنع
 دنع كلذو هرمآأ تحت يبإوطلا يف معضوي و

 زيكرالا بكارملا - ند قلطي عف لم لوا عاوس

 كلذ ناك نأ روكذملا يدنفا دمحا هل لاقف
 ناك. نإو ءانلعلاب هعاتيا قبلي ال اذبف امافتنا

 قفوالاو ةيداهجلا رومأ نوفرعي مهفرخا رمال
 اهي ثاقوالا هذه قى كلذ نع رظنلا فرص

 ص ضيا انربخأو ملأ بنذ الوءانلعلا نم مهنا
 يناوحلا برغاا 0 ف سل دكا ب
 ءاعبرالا موب ' يف ةيشدملا يف .امقإو. ناك دق هنا
 ناكو ةيردتكسا يباوط ىلع برضلا موب ينأث

 انيدنفا ةروص نم برقلاب زوكذملا دواد ناولس
1٠ 



0 
 نويسوقب ةبجراخا ةراظن

 جبل

 ؛ نار ا .١

 رص قيقع

 11 نينثالا موي ةسلجم ررقث ام ىلع هانب

 دق 7 ةنس ربوتكأ ؟ قفاوملا 14 ةنس ةعّتلا

 ةيجراخلا ةراظن ليكو كب نار# بانج يد

 هنم تامالغتسا ضعب ذخال نويسموفلل روضهلل

اعس ةنم مغتسإو مويل أ أذه يف رضح دق
 سيئرلا :د

 قاسم باجإو هاندا ةنيبملا لئاسلل نع

 ةيردنكسب نيدوجو. مك مكنأ ثيح نب
 كلذ نادنموق نيب 'ةلاكملا ُّق ةظسأو

 هوغيار ام عضوت ممنم وجراف لاربءالا نيبو رغنلا

 ةيردكسإ ةقحلا يف اًدوجوم تنكينا '

 اشاب هبلطو انا تنيعت برضلا مو. يناث يفو

 لاريمالا فرطل ةيروُمأب كب نمحرلا دبعو

 انف ربلل ةيزيكنالا ركاسعلا لوزن صوصخ

ا انلوصو ددعو ربظلا يف لءرلا ةهج نم
 باب ىل

 بهلا لوصح تيأر قرش
 ركاسعلا ةف ةقرعمب

 ضييالا ماعلا نأ 6 دءلا يليلق ةربارب ضعبو

 لحم نم برقلاب اًقرف ثديارو اةيفرع 7-17

 ةيشنملا طسو يف دواد نايلسو هنويل يديركلا

 بنرتفا انرورم دنعو بولا 1 ركاسع عف

 5 :و ةبرعلا نم

 صوصخ هس يشب 3 وقتي مل امنا

 نع دهأشمب ماا نك ىذلا

 رمأ رودض نيعقوتم ]وناك نيسورملا طابضلا

 يلا

 | رقم لري : بيغلا اندجو انتدوع 5

 رابخالا نأش يف اشأب هبلط عم

 | ضعب ناربظيو
 ض 10 ةغاشا ةطسإوب دلبلا يلاها جارخا

 ال كانه نم فارصتالا# اهاب ةبلظا نإ
 . لصاخحاب اضرلا تا.الع هيلع حولت تناكق 1
 ” لفنلا كلذ يف تابدلا ىلع لدت ةتئيه تناكو
 كي بهلا نا يل ظحالتو هتيرومأم مث ةناك
 نع ةذايزب ناك اهيف اًدوجوم ناك يتلا ةهحلا

 '0 هبا ةارادأب هبلط نا عمو تاهجلا يناب
 11م رامتفالا فكلاج نسأي ل ةلاخلا ند
 ' ددغو انتتفارم نه هبلط عنتما ةناسرتلا ىلا انلصو

 تيار لهو لتفلا لوصح تيار له س

 : ظ قيرحلا

  بهلا يرشابم جيذو لتتفالا َرا ل
 اا هادتبأ ناك اف قيرحلا امآ اضعب مضعب

 ش كلذ دعب ةتيأر ينكلو ةير وعل كلب انهجوت

 0 لئرلا ن
 7 .كيذ دين اعيش :ت 5 له سس

 . نيلماح ركادلار طابقلا ضمب تيار 5
 لوناكو تاب رع ىلع .اهعضإو موضعل و ةب وهم ءايشا

 كاذ ينو 0 باب دنع ةينكلا نهب نيحدزم

 ' عراك يف ةبرع يف ياس دومحم تبأآر ثقولا

 "01 دليلا لخاح نم ادناع ناكو يرش باب

 5 يغلب مث يقرش باب يف ناكف يبارغ دهحا
 0 4 0 دخأ 000 6 فيطلأ

 0 نا ا 1 اجا ينعو حاس
 9 1 حيذو دلبل قرح ريصتيس 0 دعب نال



 خيب نا 8 ص مدع هاو 1
 م يقل ماكما مدل ف كب | ةرضح در و الو مويمأ

 بايحلا بلط هب بوغرملا يناثلا ا كب غيل 1
 كايا 3 ةفرعمو مةدوع ببس مدع ةفرعم نعو 3

 ماهنتسالل كب غيلب ةرضح انبلطو سلول مر 5

 غب مهم دجوي ملف معجم انرمإو !ًدرف !درف انم
 هيلط لبق امنا 5 ةعسن ىوس مويلا كاذ

 مسا اهب اضإو ةياق ريرخت انم بلط 00
 0 دعب نمو مهنه رضاحإو بباغلا

 ةلوادملا ةضوا يف سولجاب مهرماف هيلا تهجوتو 0|
 دحا جرخ ءانثالا كاذ ينف اهافش ينلاسي عرشو 1 ٠

 كلب غيلب ةرضح هرمأف ةضوالا نم باجل ٠
 بجاحلا عجرف هددصب يفوتسي ىتح دوعلاب
 نيعنشم باهحلا نم ةعم نمو وه جرخو روكذملا ٠
 ةراظنل ةلاحلا ضرع نم دب ال ةنأب وقب ٠

 اومدقو امي اي |ىوجوت لال ةيداهجلا
 ممانرما كب غيلب ةرضحو انا ينا هاضتةماريرقناط ٠
 ىادش وغسل نع |ونفوت الل ملار يل 1

 2 كبلإو انإو ةضوا يف معضو راصو مهلع

 قير 2 نع ممانل اسو ىرخأ ةضوا يف لأ

 مهردرفتب ؟ور وأ اه ةياغل قيرحلا يف ببسلا نعو

 ىبرحلا سلجخلا نم ىلإ ةجوام ةر وص هو ملعب 3

 يصف ينل

 قاع

 نا دنموق يدشر يدنفأ يلع لك للي

 ةلملتملا مالا بام
 مكاحلا ةيشيواج نم ةيداهجلا ىلا ءاهنا مدقل

 مروضح دعب نم هنأ اهنيض نمو ةيردنكسب ةطلئخلا

 ةرضح نم مهلع هبنت ةسورحلا سلجمل ىهتاحلإو
 هجوتل ابا يعوتلا بلانلا 1 9 هما |

 اهيلارفسلا نع |وفقوت ال مءاو ةير دنكسالا ىلا

 + هجوو 211101010101011 ا 20ظ211101]ز] ]1 ] ]| ]| ]| |0006

 اف موراشتسإو موربخا رثسلاب مهلع ددشو
 ” هيلا 7-0 كبلل قنحت امو يشب موب منك

 كبلاو معا ةضوأ يف مععضو راص ممرفس مدع
 1 :هولأست ة ةركاذ» معو ىرخا ةضوا يف 7

 بابسإو ةيردنكسا م : قئابشأ لترا

 مكباوجتمسا مزلف كلذ هي ببسلا نمو 5
 ءاضمالا رظنلل |ودينتل

 يبرحلا ساجلا ْ

 يلطب ةيناقحلا ةراظنل ةدافالا ثدرو او

 اولموع نم ةوسأ انتلماعل. كلب خيلب ةرضحو انا

 كلذف تاقيقحت.نرودب .ةناضوطلااب نجلا
 نسر ةداعس وهو نعت يلول صلخلا قداصلا

 بابحلا كنلوانناب سلجلاب نمو اهليكو مهفا أشاب

 ىلع بترتو مثهاوعدل ةعص الو نيب ذاك ندرتخو

 هديل لوم ليا نضع ىيارتللد

 نييئاخملا باهحاوب انيلع ]و رتفا اهب مهي ذكتل قيقحلا
 اهس ةلماعم رشاب انلموعل هيلا راثملا ةداعس الولو

 مةربخإو سلجملا قيرح مدع نم يلع مهمات

 ينم لصح اهو مث يقاب هنا ملل حشنإو هقيرح نع
 نرع ةعفادملا نم 6 ةنس وينوي ١١ ةعقإو يف

 ام ًالضف ةروثلا دادتما مدع يف يعسلإو ةيشنملا

 ةيوي دخلا ةرضحلل سوساج يفاب بابا ينع هومهفا

 اوبك بلو .:يب شطبلا اودصق بابسالا تيلف
 هللا مهاماع ةبيئكلا ممايا لوط مدعل يش نم

 مبانجل مدقا ناب اروبجم ترص ين امبو ملاعاب

 ةتيدقتب ثرداب ثداوحلا كلن نم ينباصا 1

 مدنفا هنع قفاوي ١! رجإو هيف رطنلل مكبانجل
 باجحم نادنموق م1 ةنسريروتكا 11 ىف

 فانئتسالا ةكحم

 ةطلنخلا .ةيئادتبالا كاحلاو



 | دنع رم تجرخ ايلف هيلا دوعلاب ىلع دكاو

 ةثالث يل نيعف ره اب ةريغص ةيكولف ترجأتسا'
 الي نأ قيربلا ركاسعلا- نم

 ىلا ينولصوأ مهن ىتح نيحالف ةئيه يف ريح

 اهف اطنط ىلا ًاهجوتم روبول اب تبكرو رع

 ةطخلا, يفرظنني يثابزوي تدجو اهبلا تلصو

 ل اهلف .ديعب نوم ينمزالف هجوتأ نتا ينرظنيل

 يريص ةب زعل تدع ةروكذملا ةهجلاب يدالوا دجا
 يريص ةبزع تناك ذا اهب يل ايع تدجوفرخالا
 نم اقوخ ارحب ناك يرفسو صم يبا ىلا ةبيرف
 نبأ ينعبلت نوربخلإو هلك اذه يب ةاصعلا شطب

 يلوضو لبتف يصاعلل تدع كلذ دعب مم هجوتأ

 روصنم مد نمو بابا ضعلب تدجو هب هيلأ

 ةنيدانت رسعنلل ودعا يذلا قوسلاب بجاحلا مع
 باد نم ةعم نمو وه ةتلأسو ةيكولفلاب انأو

 الو ينبواجي ملذ سالب يف يل مكر: بت نعو
 م ةجاحال 3 ينباجاف لاوسلا ه هلع كورت

 ايلا يك ةينايمانلا ىوسات عمار نسالك

 7 ادلى حزبا رومالا لكف فمما
 ئضانلا هلكو ىلا راونلار تكي قضاعلا نه. ةررخت
 اهنقوبف ةيداهجاب موت انإو بابا قاحاب رض

 ىتم يب شطبلا وه معوغرم نا يدنع قفحت
 يصاما] ىلا تهجوتو مهكرتف ةيداهجلاب تنحل
 ديب يذلا باوجلا رما يتفرعم هيلع تينخإو

 ىرمأ ةبافآ كيرقسا انو هيف انو بجاحما

 قرح ساجلا ثيح ةيداهجلا-نإويد ىلا هجونلاب

 ةسورحملا ىلا اهجوتم تفرصنإو ةعاطل اب ةتبجاف

 ا خيلب ةرضحو انكي نمرطا ةداغس تربخأو

 نيس هنا كلب يلب“ ةرضح يربخأف ةقيتحلاب
 نم اقوخ سلجلا رنخل ةظفاحلا نمَّركاسع .بئلط

 ٠ نييكار ارب ينومزالي

 ا أيس اا ويل تيترف ناك اذا. 51

 38 ةأصغلا اهليصوتو اهريغو دئار 41 نم ةينر ذالا ْ

 ” امدقمدحإو رهش ةهت بلطب اوجتحا مموغزم نم

 فصلا مدع ل ققخاطو هلع نوط رخ ا: |

 00 ع 2 ا نا ذخا ْ
 دو طل نيالا ىلا ةكلسو ةيداهجلا

 ضعب جيضوت نع .هتمفإو هب ينقثل يزاخح يلع
 دره نع ةيداهجلا ناويدب اهحنوب تاحاضيا

 دايما ةمدخم ماقبا نولبقي ال ةنإو سلجلاب

 ماو ةدايز نيظنحتم#لا نم رفخ بلط ساجملا

 .ىردا مث منا ثيح ساهل ىلا متدوعب ىلوالا مه

 امي ةيداهجلا ىروا روكذملا بجاحلا اهاف هب

 00 باي اع :راظنلل ةدافالا تدر هب هتمثا

 7 ةدافالا رضحا روكذملا بجاحلا البو !وناكاك
 7١ ههيؤفعو اشاب سرطب ةداعسل اهب تهجوت ىلا
 0! .نيذلا باجل 'ضعب غلب انو اهتم رسنا يتأرجا
 ١ لاعا ينو لملا اذه يف ةليوطلا ديلا مل
 ١" تافارغلتلا بيرعن يف ةيردكسالاب ىلع 0

 3 كيل يقرتل اب مهودعوا كلذ ريظن يفو

  لاعالا كلت نم ورجا اب ملع اب نيقبلا ملع
  صلختلل ةيعبح كلذب. |ودقعو اهركذب ىياسلا

 ' انكم لل الو ةيداهجلا ىلا ماضتالاو سلجلا نم

 11 ا
 1 3 ةئيق 4 فرص هترضح 3200 اعنف رضمب

 0 0 الو من ساجاب اوم ٍ؟ةيأ 00 د

 2 و فرص 1 مام 0 0 ناجح

 ١) مدع ىلع نونفتم عيبجلا مثو هجوتلل ملرخا
 7" فراعو مهم هب قثا نم كلذب ىنفرع اكرنسلا



 ا . را 4 7 .

 ا داع اون ماا 1 ا 7

 27:00 ]1 ] 1 ا

 رانلإو ساجلا ىلا تهجوت حابصلا يفو ةليللا

 «.لقيزرح نم اهباصا أم بناج 1 نم فيهن 4

 رم رك .1دخأ زآ ملف اليوط ترظتتاف ركسعلا

 ال هناهج دحاب ةماقالا يناكما مدعلو ةيشنملا

 هردلغا باوبلاو بابحتا نيم هب نم نا اهس
 اهتقوبف عياظنلا ن 2 هودهاش امل هنم اوجرخو

 5 لاك فرطل ةنينجلا ىلا ةيناث تدع

 7 لب ىرخالاو ماا يف ةّرم نيترم
 ملف ةداعل اك ترضح ثلاذلا مويلا يفو ةعاتسب 0

 يمو نارينلإ ةرثكل ةداءل اك رورملا نم نكمتا
 ةياهن هي بتزمو نءاخلا بجاحلا لماك ديح
 رييكلا ةيشنلل لصوملا ةريغصلا ةيشنلا عراش
 رنن ةثاملا وحن كثدجوف ساجلا ماما ترظنف

 مهيعأ نع تيفئخاف زيكتالا ةيدرلا كال ع 1

 6-50- ةيداهجلل اب مع 9

 يل قنمغو كنتنلإو يل مهفرعم مدع نم اًثوخ
 ركاسعلا لوصو دعب ءوس سلجملا سيال ناب

 تبو يأو ١ ةنينحلا ىلا تدءو هيلا زيلكنالا

 ريق وبا دس عطقب ضيا لوعاشا حابصلا يفو اهب

 أ هرابخإو م وهلل هجوتلا مب وهتسأ كاذنف

 سيلو دوعإو ةلاحلا متاث ىتح ةيردنكسالاب عقو

 ةعيلط لع تجرخ يرورد ءانثا يفف ارب يماما

 اذامل يل الانف ةيردنكسالاب ةدملا نه ترخات يلا معزلو سوساج يفا ميعزل ةيلسالاب لع |ورهجتو

 | :ىراملاب "كاد دنالا

 .الثآل

 [ هيلع حامالا مدع كلذ. اًدداق ةريغصلا ةيشنل

 رانا اتيكر ةبرع ينفداص اهتقوبو قيرحلاب
 لءاك دبا فرادل عيبجلا نحن اهيف انهجوتو يعم ٠

 ةنأ مهتربخاف ةدم نم وجرخ نم عم جرخت م

 فكللت ىنتلسف ترضح يتءرومام تدم ال

 كتلصو ىتح: طقلا نر. اهدعب نأ ركاسعلا

 نم م همأما يىنولخداف 1 نك يف + يصاعلا 0

 0 رالي الم يديرجت دعب
 اللا نا ههساف نال لاح نو فلكل
 حارا يذلا 4 لاقف هرخا نع قرح

 يلا هنم انظ ينلواحي وهو كلذل رسو ةنم اندالاب

 نم ةريك ةينكو يويدذلا فرط نم سوساج
 ادق اغا ضورلا ب رقوهتابا و ةطااع كلا
 أ مدعل ةهجلا كلت رلظان قرا تيبمل

 4 يل نكي ملف مم هتدهاش أل 3 هاه

 نع هتربخأف هتيعمب ل طا فلا عم 0

 ىحن مهب اًباق ايان خوجلا سبالملاب يتماقا ةلاح
 انه ثيح .يترح كالتما ديرإو مايا ةرشعلا

 َج راخلاب فميبلباب - قف حا صفا كلو ينك

 تمجرتبو هرمال نلفتماف اجاينج هيلا ذوعل اي و
 ناكو رظانلا كلذ لزنم ادصاق هدنع نف

 تت نام داي ايبا ركزت رع ادم

 تلصو نرا ىلا يلوح ةنإوعإو هيلا ترسو

 انهن ليللا ف + ةعاتلا: بعو روكذا ١ كرف

 الب هاا يراودلل نم ذيق ترج
 حابصلا ينو: اليل يحورخ نم اًقوخ فلخلا نم
 رخال. انإو تنتا ثيح نم يراوسلا تهجوت

 هيلا .تهجوتف ينرمأ 5 يصاعلا ىلا تهجوت

 اظنط ةهجت يىلايع ىلع ثحبل ١ بغرا ىناب ةتربخأو

 يلق ةيرديكسالا نم مجو رخ قب ثميح
 ةقشم دعب الأ يل نذاي م إف مايا ةثالثب برضلا

 ساجلاب عم تناك يتلا ١ ساجلا باو هلك اذه

 تيمويب يل نذاف يم ةينلخم 0 ينتكرتو



 دول

 رما لودح نم افوخ تافتلالا ةدايزب 2

 فال ليلا ءانا سلول مزال ترص ميم

 يبإوطلا نم برضلا عقو ءاثالنلا موي يفو راها
 ليلدلاو نإويدلل امزالم انإو ةعيبج اذه رجيل]و
 نيدلا قودند فارص كب يده نا كلذ ىلع

 هب كتنلا ةيداهجلا ضعب اودارا امل ينوعلا

 هباع موهثل او كنبلا رسك نوديري مو ةتكردا
 ةعقإو نع اءإو روكذملا مويلا رخال ةنع مهعنف

 دعب ١ ةعاسلا يف وياول ١ قفاوملا ءاعبرالا موي
 نرد ةطرواب ياس نايلس رضح ابيرقث ريظلا
 اهلعجو روباطلا ةئيه هس .ةيشنألا ىلا ركاسعلا

 ىلوب وارك ناكد .هادنبا لوالا مسقلا نسف

 ياذا مسقلإو اسنرف وتالصنق هاهتنمو ينخاخدلا

 اذه سولجلاب مرما مث لوالا فصلا ةلباقم

 ةعب را يتبحو ساملا ماما انإو كلذ .نيلعم انإو
 كيلا .ابيرقل ةعاس عبر دعبو طقف باج

 تهجوتف هيلا بجرتال اًميواج يل لسراروكلا
 سلجلا قيدانص لقنب يفر»١ يىلوصو درج هل
 سلحملا قيرح نعو رإود ارفك ىلا ةنزنخلا يا

 يرعب ةيطلا» ةيرع امو ءدللا ىقرخلع ال

 ويلف ةيرمملا داللا نم ةفلارا تروزفم
 0 ترص هيلع و انا ا ةعفادهل يناكما

 دوقنلا نم ةيلاخ ساجلا قيدانص نا هتمفأو

 لماكو 6 ةنس وينوي 1١ ةعقاو موي يناث نم
 دجوي لو اهبابرال تمحلسن  تانامالا نم اهب أم

 اًديدش ابضغ كلذا بضغف دوفنلا نم ليث اهب
 دوعي ال هتيرح نا ةتريخاف هقيرخ لع ددشف

 نوعا ما ينل نظل ىلع .بفلدلا رس .ةنم
 نك ةراشالا نيهر يلا كلذ عمو هلجا نم

 هيهذ يف ام فرص يدوضتمو ينم رداص كلذ
 0 فلدو "يلع ددش مث سلجملا قرح ىف مهصتل | نم

 7” هماما ند ينفرصو ةعاطلاب ةتبجاف هقب ري اني
 7 يبا ا ا بولا يزل نم قباظ ةهرب دبر
 20 نفسا اك: يضفي تكو طابض ضعب ينع

 يل رظني وهو ُةنع يلأسف يلاوخا دحا بر

  نكيال ةنايةتبجاف دادعتسالا اذه الل ينبطاخيو

 | ]اة هيا ةتيطعافن ينم فيلا بلطف ينل
 )00 لاطخاب ةعم نم رمإو زوار فكي ينعفني اذه
 ”00 هلا لع تلقو ككمو ةتذخاف ةئم الدب افي

 0 ةتدهاش ال مويلا اذه بئاصمل اعفد نوكي .نا
 ١) !قبذلا ةرباريلاب كتنلا نم مويلا. كلذ يف ةنم

 700 مهنودخم لزانم ىلع مظنمت ىوس مل بنذال
 0 ةدوع دعب نم نوكيس قيرحلا نا ينربخا ناكو
 7"  قالطإو روهس ل اريمالا عم ةرباخلا نم اشاو هبلط

 .هيلطو الارعشا امو داعيم رخا وه يذلا عفادملا

 00 10و دب رخ انكار ةظفاحلا ةهنج نم رضخ دق

 0 راشا يصاعلا نآيلس ىلا هلوصوبو رخا صخخ
 000 -ايفاكب بلط 7 ليد دمع كرب هيلع

 | ام يثب هنذأ يف هل سوسوو ركاسعلا 8 0

 , ىلا ةهجتم اهيف نم ةبرعلا تفرضنإو ةتعس
 يغابكبلا يل-رضح مهفارصنا دعب و نيراطملا

 )0 ةبجأف سلجلاون : تارلعتلا نم يدبع اعيفل ا سو
 )000 ليَخ نكي الف هيلع صرحا يف ييرومأم ناب
 70 'ةنمف الف يدوصق» لجا وه اذه نإو هركف
 آ 00000 ,وجت ذنبي نمو فرصتأو يكرت كلذ
 0 .ركاسعلا تعبس ام دروبف عقم ولطنا انيرقت

 ١ ةيفنملاىلع تعزوتو لزانملا ىلع تيجمم امم نمو

 )0 ىعدملا باح دخا ثيدان كلذ تيأر انف
 0 ىلا تهجوتو يل احاصو يباتو لماك دمحا



 نيدوجو» ل 2 ريو يل

 00 لوف“ هرب انوجو» 0 0 .

 3 0 1 0 ا

 ايلف مئءأ دور ضي رحتو رمإوان ودب اديك 0

 انلخد ىتح بكرم انلزن ةيتاونلا رجج هللا الصو ٠١
 اع ل ل ةلياع ةعاسلا 0 انتيدعبا 0 ٠

 انيفنخإو رخا بكرم انلزتف انع اولأسي ةلايخ 5 ٠

 ع هنا انغلبو مرش نه ةفيخ نضج ولا ةمجض

 اوهدهو موبرخو 3 انبزع اوبن َضء 2
 نيدعم نيازنءو:ريإودلاو رافنالل ةدعللأ ٠ تل

 ضيا انغلب و ا 6 دولا إوبرخو. كسلا

 يتل ١ انتاراقع يف رانلا تعضو ةيركسعلا. 2

 اي رمالا انلاه كلذ دنض ةيردكمالاب
 روبشم انريغلو انا عقوت ام عيمجو اطنط ىلا '

 أيف هب ديشن ام اذه هناهربل جانحي ال و ل

 ام اجانسل لصاحتاو ىلالا هجولا+ ضني

 عماخملاب اعابطخو نابشلا ةيعمج' جذل نأ شو

 بيهنلاو 1 ةنس وينوج ١ ١ ةريزجو منم عقوت امو
 0 ميدن هللا دبغ جب ديه وهف 8-5

 يناثو بسوبلا برض موب ل ٍ

 امو لمرلا يارس ةرصاحم عوقو و اهنيرحتو موي 3
 سَوْوَر ًأرغاب هعيج صوصخ انتار اقعبو أنبا, عقوت ١

 مودقو هرو.تو يبارع مهصتو طابضلا 5 اًسعلا '

 تيتوفرللا“ نم 6 هدلبلا "ىلا ياس ل

 تاكل ناد وه ةنأو يس هدنع ةفيظو ال

 ةهبج نه لتنتيو عوطتم هلأ قولا ةيركسعلا

 كلارتشالا يف ةبغرو بح لب 2
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 مركذ رم نيبذلا فالخ امنا امإو ةناوعأو داما
 عارتل مخ 0 اًركذتم تسل ىناف خيراوتلا و

 اكان عقوت | ا ا لاودالا أو مويا

 41 ةنس*دعتلا ١7 يف فلس

 نايلس :مهاربأ

 أشاب

 يملأ تكابلا ىلا مدقم ريرقت

 يدشر يدنف | يلع ص

 ةعقاو نم لكف ينباصا اع 0 ضرعا

 0م ةعقأو يف ل لوا

 ينغلب را 1 ةعاسلا يف ساجما ماما

 عراشلاب ةثداح تثدح هنا ةرالا ضعب ن

 بيبو بلسو كتفو لتق اهب لصاحو يبهاربالا

 ضعي و نبيوابروالا نياك دل ةلبلا ىل اها نم

 ةيشنملا أ ةروثلا تاصو قدح نمزلا نم ةعضل

 يل اهدادتما نم .افوخ ابعنم تيرجا اهنقوبف

 ةصروبلل ةلصوملا عراوشلاو تاهجتا» سلجل
 0 1 انمي نم نينفلا ةيئإبا نيرالهتلاو
 رخالا غرإوشلاب عقو ام لئام ايش عوقو مدعو
 ره وم لك كلذ .دهاش !> ليقلإو كتنلا نم

 مفعم 00 ةلالجخ كلذ دي ةيجغ الا

 ١ امو اا من ع مكبانج ىنخي ال ةعيمح اذهو

0 



 .ةنيزتكلا اواخد مث كلذبججوي اهمحارب يقوثو نا
 ىذ ةداعسو . فيشر اشاب دهجا ةداعس 1كع اه

 دفا, نارع اذاواشاب يريخ ةداعسواشا: راتنلا

 رخا الحم لخد ةيعبجلا رظن اهف بابلا ىلع

 " رظان وه اه ذيشر اشاب دمحا ةداعس انل لاتف

 ةتداعسمافف كلذ يف انفقوتف هدنع اوموق ةيداهجلا

 ديع كب ىنطصمو اشاب هبلطو وه ابل ةرضحاو

 تديباو لوقا نم ةدرنم لك نع هبيجا انإو

 الإ ددزب ملف املبقتشم ءوسو راما ررض هل

 ةلود نم ىوقا انا لاقو ةمواقملا ىلع ًايمصن

 هتركذ مث مير اذه نإو اسنارف ةلودو زيلكنالا

 نم ةيشخ تالحلاو يلاهالا ىلع ظنحتل ١ مورلب
 ىينوجا ١ موي يف لصح يذلا لثم يث لوصح
 ظييرلاو طبقلا ةذابر ديعي نا تيلطو. للا ا
 قونوملا دلبلا دمعو اهاعلإو ءوجولا ةظحالم تحت

 ىحن هجونو ماقو ًضيغ دادزاف يلاهالا نم ماج

 ررض ةنابا اندعاف ةظعملا ةيويدخملا ةرضحلا

 دبع كب ىفطص. ينباجاف اشاب ةبلطل برا

 هنع تضرعأف برح نودب كنحلإو قيرلاب
 يدنف دنفا نيمأ نم نأصو هانيدبأ امو هر وصن رصنل

 لوقلا يف ةلواطم يبارع دنع نواعم يثابزوي

 هان دجو ةوبنفل | ىلإ انجورذ دنع هنا ىتَح انيلع

 انربخا نا دعب انلزنف انياء ركاسع ضعب ركاذي
 انالوماي اقف روكذملا نم عقو امب اشاب هبلط

 لصح ويلولا؟ موي يف مث هجوت فخت ال
 انتاراتع ةهج ىلا تهيجوتف يباوطلا برض

 نم ةيشخ تالحلا عيمج ىلعو نيواب وروالا

 )5 ا سل لف تف |
 3 7 ١؟ *اعب رالأ ةبيل عيشأ مث 41 ةنس |

 00 ع رسل
 يفو زاغلا, اهقرحو دلبلا بهن ىلع اوعتج
 يتاوخا تارضح عم تدهجوت روك ذل ءاعب رالا

 نجا وشل ةئالعلاو اشاب دويحم غيشلا ةمالعلا
 لدرلا يارس ىلا انغاب كبح زيشل ا ةمالعلإو اشاب
 هتدسل انمدقو ةيويدخلا عريضخلا ةهاشمب انفرشتو
 - الو اهتمالسوب ظنحي ةيريخلا ةيعدالا تابجإو

 ١" ةزاعس ربخا اشاب درحم يشل ادببخا عرمضحن انج
 ةدم انثكم مث 9 0 ةءاشالاب اشاب يريخ

 / ” ةقرف رضح دق هنا اندجو لوزنلا اندرا الو

 - ةروكذملا هبارسلا ترصاخبو لاوزلا دنعركاسع
 أه ذ اننكميال ةلو بيجازأ منع اهتقو عيشأو

 ل عون ذل احلا ىده لوصحو ةدم دعبف

 فقيرطلاب انرورم ءانثأ يو انازنلل انهجوتو

 : رع ذل اني اجاوفا "تيجراخ ماعلا اندجو

 |0000 نحرلا تالرتك اسلاو عاج
 0 ىلا انلصو امو قرحلإو بهلإو برضلا رش
 7 ةذئو بضغ ةلاحي دجملاب ركدعاندجو ل 1
 | 011 نو انفو انعابا قيزتت مجم زاصو

 01 ” نايلؤلا عمو .نيعطقملا نيرواجملا نم

 27" كلذ انركذف انقلعن تازاقعلا ىلع نيذلا ءارفخلاو
 '00 0 اجارخأ ةءرشب ركذام إو دكأو ةيضاملا معاديدهت
 0” انيدحإو 'يف لكنم نيدرجم انحاوراب انررنف
 ُ 00 رابنلا دحإولا هلل انلاح انضوفو انرما
 07 هرابج ةريادب نيهفلا انترئاد رسك تييرجم
 00016 لال نأكو ملظادب: ام بهو اهالخو
 . جترفالا تراحو ةيشنملاب هيالا عيمج عم ر وكذملا

 ١ لفقو نيرخا طابض ضعب ةعمو تاهيجلا كلتب

 لوعخلاب



 ينلاب هعفدنف انيلع هددرت الو 26 3 مش 7

 نم لتتب انيتقا انا اع عاشو نيو ا
 تاأنل اخم يرجي روكا ١1 موي 5 00

 ءانضحلا ءاليخلا لوقع ىف زيتا انه اى
 نأ م لوني هنا نع عيشأ دوأد نايلسو مهلكاش ىلع اونوكب نال االجتساو انب ءوملا عاقيادصقا ٠٠"

 كلذ بق ًالوازيشلا دالؤا لتق ضالبا» 0
 ةئشب ةنخ رابخالا ال ترإونتو يتارغ رمش يشد 203

 ةنع ضرعتف تانيوخقل إو تاديدهلإو ضغبلا
 ةكرحلا نوذغ يفو ىلاعت هللا ىلع لهو

 لاعإلا نينجا ركاسع نم راض ةر 3 ذا ---
 مضعب و ميج مهتم ميضعب و لاعنل لكلا
 اًرنن تظبض يديب ىلا ىتح بهلا قى كراع

 ضعب ثرظنو مونم اًرام ناك طباضل ةتبلسو

 ةيشنملاب لصح حور مب زخ نع ضعبل لاوقي رفن“

 هب دهشإو كلذ تقو عيشإو هتدهاش اماذهأ

 نالا يركذن بسح

 ا ةنا يهف ثمل انلا هجولا نع انتداهش امإو

 روجس لاريمالا بانج نا نينثالا ةليل عيشا

 لازنا رصي ل نا ةناب ةيئاهن ةبتاكعررخ

 مرضن بكارااف ناطلسلا رما دض اهدييفن

 ناكو اليل 5 ةعاسلا ةينسلا ةيعملا ىلا تهجوتف

 فوقولا كلذك |وهجوت هوجولاو ءاملعلا نم ةلمج
 مسح يف ةيويدخلا ةدسلا ماحرتسإو ةقيقحما ىلع

 ميرحلاب لخد دق هتدس نا ليقف ينارع دانع
 اشاب دمحا ةداعس نا ليق حابصلا يفو انلزتف
 هسفنب :ةبيطبضل اب لرت . ةيلخادلا رظان ديشر
 هوجولا نم ةلمج عم تهجوتف ربخلا اذه بذكو

 [:دجوف ةينسلا ةيعملا ىلا راجتلاو ءاملعلاو دعلاو

 ديشر أشاب دمحا .ةداغسو اشاب 4غار ةداعس

 ىذ ةداعسو ليج وبا اشاب ليعاسأ ةداعسو

 يريخ ةداعسو اشاب تعلط ةداعسو اشاب راقنلا

 هل يل مومملا رادخا بجوم ىلع هانبف اشاب

 نع اهندسم اشاب بغار ةداعس تبطاخ ةملاكملا

 امو روهس ويسوم بانج نم ررحت أم ةحص
 ايا نال ديكر اشاب دا ةداعس نم لصحخ

 ةيمسر ةباتك انل مدقت ٠١ ن* ينباجاف هب قدصن

 ل ل بع له يراج نانا اذا كل
 تلق مث بذك اضيا لقللا اذها لمراا يارس

 ل 2 قاهر دلل ١ افلا ير 8

 لاقف مكتداعس لثم نيملاعلا .بر 1 لاسي

 اولزنا سانلا جن ال ديشر اشاب دمحا ةداعس ىل

 نا اشاب بغار ةداعس نم تسفنل اف مكتالجت

 ءاهاعلإو هوجولا نم نويسموق باخت'اب انل نذأي
 ثارضحل هجوتنل ةموكحلا فرط نزم دحا عم

 00 لاريمالا ليات ميظسإببو لماتقلا
 كلذ 55 راض ١ذ برحا عنم 3 طعوس

 لاريمالا نا ةتداعس لاق نا ىلا انيجرت لاطو انم

 ريدم نم تافارغلت لاسرا لبق ام موسرحا
 كلذ دنعف طسودلا كتم لبكي. فيكف رتور

 (رتكس ) كلافقو لبج وبا: ةداغس يكرتل اب كت

 لافطالاو اهناراقعو دابلاو كلذ فكل تلنق
 كلا داعم ننبلا م اهيف نيذلأ تاميرحلإو

 مثرخآ ةلحم اولخد مث ةيوس اولكتف دحا مهم

 تليق اولزنا جرد مزلب ءَ 05 كن ار 0 لاق ْ

 "لاب ضم ةيويدخلا ةرضخملا ةلباقم ا دصق
 انآ انل لاف انب برحلا ةرضمو اظ اننعضو انزجت



 ينولتفي نيمار يديس اي لوفلو عيضر لفط اهدي

 انلزنم مامأ يذلا لزنملا املخداف نبف حو و

 ةعاسلا ته ل افف ربخلا ام 7 ىف كيلا

 اسهبق يزاج ةييك:ةكرعم يبهاربالا عراشلاب

 عفا دان وبر ضب نيتار ركسعلاو صاصرلا ب رض

 تارضح تربخإو تعجرف. ةروضانلا موك نف

 لامي مغربخاو نا ةتلا يل يلوثب يتوخا'

 ةمجح 0 0 1 لعبا لوقو + ههر ١"

 5 9 عوبرلاو ا تالاكرلا تدل 4

 مل اعلا موج عنا ةقزالاو عراو دل ماها ل

 رشاب ديحم ويشلا انيخنا ةرضحو انا تفقوو'
 كرم درا نم 13 لنفنو ًانيننقلل تاائزشلا

 عننو تالاكولا لخاد ملخ دنف نيوابور والا
 0 102 رضحو مهلع الهزحت م كا 0 رح

 و ىوايكلا يدذنفا قطضمو ةيصل ١ شيت

 تالهملا بهما نم لو موه | نم لمح كول

 لصق يزيد ويدوم باس ننوه لك

 5 انحاورا انلذبو هل اظنِح هلخم ىف كرمناذلا

 ةيشدملا لوق هرق يثاب زوي نه تبلطور وشم وها
 خم ركاسع ىرخحالا عراوشلا مافأ ىلع عضب نا

 سار عراش مف اهس اجاوفا نيمذافلا لاعلا دراوت
 فلسري نإو يرحو ةلايسلا يلاها رح نيل

 هكرعملا طسو يف وه مل ظفاحلا ةداعسل ةي 0

 دحا ناك الف .تاهجلا: كلج أ عال 0
 ا م |! دوزتم قول مو اذه يلونل ينص

 يآ تيجو مث تاظفبتلا هظحالامو لّوق ةرقلا

 يلئم :نيرجم يتوخا تيأرف دملاو انلزنم  ةهج

  ىتحا الل هنا يواسفلا | رو هما حاولا

ضو ميرفت ْ ل انلذيف
 1 4 1 1 0 مةر

 ينلا بدلا لع هطفاحلا لك .انظفاحو ابو
 ١ اقباس هرابج ةريادب ةييهشلا انترياذ نايذع .

 مرت ىرخإ ةرات مهوخن ةرآت :
 ناب ىلاعت هللأب اماما م م و 0 ةقالا وسل .

 ةيديحملا هل دلا دض تا .ًارجالا نه 00 9

 تكرتو جنرفالا ةراح ىلا انعجز 9 ةيالسالا :

 ا مخهج ظاح نورشأبي ىوخأ تارضح

 ةءايلإ لأ يتهيج رشابأ انا ١ انو 00-- دعب

 اكو يبوغملا .ىلصال تاج وت ةكرخلا تضشنأ

 ا اهراوجو ةءطبضلاب يذلا يراج ةبا عيشا 0
 ]5و نانويلا ةياج يابلا هقادم فسوي 20

 - ملسق رواسالا ةنم [وذخا ةيطبضلاب هنرح عم

 . ان ىتح بورملا ىلع لباحتو لتقلا نم اقوخ
 . ةداعسل تهيجوت ؟ ةعاسلا ْ 9 هيرخو وه

 "2 ةقدب تابيبتلا يراج ةتدجوف هيشنملاب ظفاحلا
 7” اننالمج ةهج ىلا تعجر ؟.ةعاسلا فو ظفاحلا
 . راهنلا لوط اذكو حابصلا ىلا رثخلا عم ثكم

 . نييفارم انلز امو وينوج | ؟ موي يا موي يفاث نم
 3 رذخلا عم ا( هعاسأا ىلا ةليل 8 ريسشو نيظفاحمو

 . انآ ارجا ةهاشم ركاسعلا طابضو ثدحي الكعنل

 70 |وراضو انيلع دف |ودادزا انهيد يضلل ولف

 رضحيو ادلر رضلا عافيأب انو دعوتي و انب ن واكتب
 مهزج نع نيجراخلا ءانلعلا بسيو انلزنمل مهضعب



 مم ةحابق !ودادزإو اورضحو |ورفاس عيش انكو
 اظابضلا 00 .نرم ءاتورلا رابك نحيا

 نرتلا سارب طابصلا عيجتو تافارغلت 85 2
 عجري مل نأ ةركدنسع ءاَييشا عاقيا ىلع اوممصو 0

 ديسلا نا انغلبو يلاهالإو ةيشنلا يف ينارع ٠١
 لكو .ربخا رنعتقو ةيظطبضلا روهؤم ليد

 ةيشنملاب اًيشام لز': هنا انل لءاملو ركذ اه ةظفاحملا ٠
 لوناك يذلا داعيلا لبق طابضلا ,ضعبو وه : 1

 ءاندجوف هتلباتم انعرسا ملاعلاب كتفلل يوددح ٠
 لوتغاص يدنفا محرلا دبعو ةظفاحلا ليكو عم

 دعبف اضيا دئاز يدنفا دمحإو سيلولا يتاغا
 ىهذنا ذا ةبقاعلا ءوس نم هانرشح طي

 انلصو قىح ةنلخ ةيشإم انلز امو دلبلا طباض ْ

 تافارغلت انبتك دق لاقف ززكنالا ةسيكبيرق 2
 يقرش باب قالشق ىلا نيهجوتم نحن اهو رصم ىلا ٠

 هانكرتف دواد فايلسو طابضلا يدب انلعل 2

 رفخلا عضوو مزاللا طايحالا فحل "0
 ”ةعاسلا ىلا نيبقارم انلز امو انقلعت تالحملاب .

 تنئدهف يبارع عوجرب فارغلت درو هنأ عيشاف 0
 مهم تدادزا كلذ دعب مث فوخلا لقو ةكرحلا

 امس ةجيشملا لإوقالا هوفئلاو ةعونتملا رضاحلا يف

 لئلا اهردغ لجن يتلا ةيوبدخلا نسا 0

 تارضحو نو عسسوا ناسل ىلع هقورط نع
 ملاعفا جيذنب مضراعن تافوالا نه يف انتوخا

 اذهبف مهلع ةبقاعلا ةباخو نبيبتو مةقفإوم مدعو
 انرصو انيلع نيروك ّنلا طابضلا تدق ٠1

 نمو دواد نايلس ايس ءادعالا 59 نم مدع

 ىلاعن هللاو فواخماب انوددهني اوراصو هيكاش ىلع 2.
 15 ةنس بجر 14 موي يف ةنا ىتح مم انظفحي 1 1

 ا ا ا ول ندي هيصة

 1 - 7 2 و9 2 1 1 1

 9 ل تيجان ديف 7 2 ل 5

 اريل ا و ا ل ا ا و ا ل

 د“ همن مج يا هان ين ا ا ا ير ا لال

1 
 اذه ماو نعوم نود

 يدنفا ديحمو يرصملا نسح بتكملاب انلرضح ارعو يس دوب ةاذو طوتس دع ةنون
 ديسلارما ىلع انويبنو العا نيروكذملا يركش
 ةظفاحلا ىلا هجوتن انناب ةلبل اب طباضلا ليدنق
 ينل !ةيعيجلاب نوكتل + ةعاسلار وكذملا مويلا يف
 ةيعمج اهنا انلع اذف مدصقمل اهيف أو دقعيس

 اظفاحلا ةداعس انلباقو + ةعاسلا انهجوت نابشلا
 يروضانلا كب مهربا ةرضح .نرم لك ر ضحو
 انضرعو ينابغلا دمحم ديسلاوهبالخ كب هللا دعسو
 ديحجو يرصملا ندح نم عقوت ام ظفاحلا ةداعسا

 ةةيمولعم مدع ةيداقس لو نم انيغف يرش

 رومالا نط انناسحتسا مدعو انققوتب هانربخاف الك
 دنعةنا انل دكاو كلذ نسهتسا هتداعم نا اك

 ]ورضح املا مهنا عيشا مث مثرجز يرحب مثروضح
 ردص هنأ عيشا ةنا اك مخجوو مرجز هتداعس ىلا
 اطاسرإو رضاحلا كلت طبضب ةيرك تافارغلت

 ريدي ىلا هيلا لا ررغو ةيملإ ةيملا ىلا
 1 1 ةسالخ اذه .كلذب نهلا واحرع
 لوالا رمآلاب

 لئاوا يفةنأ وه . هنع ادن ينافلا امأو

 تايعنج دنعو طابضلا نا دادزا وينوج رهش

 عيجشمل اب املا رججلإو يواهغلا ىلع بطخملا ءافلإو
 ةداعس رما ردصف ميدن هللا دبع نم سيمحت |و

 روك ذملا هللا دبع ريفستو عنملاب ةيطبضلا ىلا ظفاحلا

 مل هنا لاقيف داسنلا رارفسال امسح دلبلا نم

 عابتا "ترم ضعب روض بطلا يفلي لز»
 ةيطبضل اب اوعمتحا طايضلا نا عيشإو تايلصنفلا
 اهرس عيشا امو اهريخ رهظي ل ةيرس ةسلج يف

 / ةعاسلا يا ربظلا دعب ؟ ةءاسلا وحن 55 ةنس

 ةزاحب انقلعت بتكملا ىلا نيهجوتم نحنو يبرع



 تاعامج ىرث هحالمل و قضت إو فويسلا ةهبج يف و

 نيرجاهلا ءايشا نوبصتغي ركاسعلا نم ةقرفتم

 اوكرتي لو راكبالا نوضتفيو مهضارعا نوكتجيو
 ةنيدملاب عقوت ام نا لصاحلاو اهوبكترا الا ةقبوم

 نابرغلل اهتحابإو اهقرحو نكامالا بهخ نم

 دسانملاو ضارعالا ةحابتساو لتلاو شاب والإو
 ةدوعلا نع نيرجاهلا عنمو ةيدووحملا هايه ديسو
 ياس دزيحم يأر انت هنوك نع جرخب ال مهناطوال

 سوور يأس ناهلسو يبارع دمح|و ين دودحمو
 لاو ةكاعم تراك مكرشنإ نمو هب ركل

 اكرتشم ناك ناف مدصاقم ىلع لل انيعم اشاب '

 عفادملا عضوو يباوطلا ريضحت يف يبارعلا عم

 ١١ موي ساميدلا ةيباط يف ماعم ناكو اييف
 نا ديني تاهجلل فارغلت ردصإو 8 ةننس ويلول

 نورت ان :راكو ةيركسعلا دي يف ماكحالا

 نم كلذ ناك نا ملعا ل ينيكلل لاعالا نم
 قري نا | مخ درع لا يأزا| كعض

 هيلعا يذلا اذه باوصلا وه مهأر نا ْن

 هيدلبلا نيادلار ومامأ ١ 4ع ةنسرب وتكا رغيف

 ينص قطصم

 ه6 امكان نايم ميهربأ رعرتا ]+

 ةيردنكسا ظناحم

 نوبسوق وحن انهجوت ةءرس يزاجلا ؟؟ ممر انل

 ىلتاود نم رداصلا فارغلتلا بسح قيقحتا

 ةداعس ةبطاخم رما ىضتفمب

 نم انل هجوملا لأأوسلاو ةيلخادلا رظان مدنفا
 .انم ماهنتسالا اًيوغرم يراجلا 56 مقر متداعس
 لعن اع لوالا ٠ ءايشا ةثالث نع انتداهش ذو
 .ناييب موعم نيدو ةيداهجلا ا جا ن

 1 كا يف هيمن 5 يناثلا . خيراوتلاو 08

 | 019111 ةعقإر نع كلاقل ٠.1 نس وينوج
 - ثغو بينلاو و ءارجأ وحنو 5 ةنس

 ١ نم دهلا لاط ناك نإو هنا مكتداءس ديفنف
 ظ - ريغ انفرطب 'ةلينع تاعوقولا نكت لو نالل اهتقو

 72 بسحب هيذبنف نالا هركذتنو هب دهشن يذلا نا

 ناك ةنا وهن والا 1 .رع اماق ناكمالا

 0 دلبلا يلاها رغاصا رم ةيعمج لاعا نكت

 00 - يرصملا نحو نيطاينل ةفئاط خيش لغم |مابشو
 )0 دويجتو ةطضلا محرتن يركش يدنفا دبخمو

 07 اوبقلو مثريغو شاقلا نسعو فصإو يدنفا
 ار درا يراخا ةيردكسا ناش ةيعبج موسفنأ

 هاووكو ماطبض ةيردنكسا طباض ةرضح ةفرعمب

 7 قامرإو دن يدنفا هللا دبع ءارغاب اًنإوعإو:اأسور

 00000 الا كسلا ظطاضاراكو نسوؤر
 0000 اللا قلطممو واد .نآولس' لقم ةيزدنكسألاب
 0 7 ةلافاتماك لبج وبا دعدو دواد يلعو مح رلا

 8 ْ  نيظنحت#ل إو تايالالا نم مهند رغصا طابضو

 0 نودعاسيو نونواغي |وراصو سياوبلاو
 1 نأ ةلبلاب عيشا 5 لا نه قاطن عاسنا

 1 مدن هللا دبع ناكو ةيذاهجلا سفنوءارغاب كلذ

 21 عيالاب ملل ديلا بلتلا يتبو قلخلا ع
 3 ١ بلطيو مطابضو ةيداهجلا راكروضخي لفاخلإو

 7” ىتح تايعبجلا دنع ةدازا دنع تافارغلتل اب

 ظ 01 . ءانب اوعرشو نيدسفم |وزشتنإو نيرينك ]ول اتسا
 000 . رضاحم لاعا يف نيروكذملا طابضلا ءارغا ىلع



 ملعي ىتح مهزان» نم سانلا جورخ عنم
 عم ترينطوتم مينا نيبتف ةادانملا عه ٠

 مرك اسعب مهلا اوفاضنإو ةيداهجلا سوع

 ريغ ”قبي 1 ةاما او ودب ةييدلل اوكرتو

 يدنفا دعس وعدملا ةيطبضلا ل وق هرق, مزالما

 ةيطبضلا نينوهم نا ىتج رك اشعلا نفع ةعمو 0

 اهدنع اريج اوجرخو ةنافسحلإو ةبيشختلا اورسك 0
 ةطرواب يثابزويلا يبهو ىدنفا دمحا رضح
 لوق هرقلا مزالم يدنفا دعس عم 2 3 ا
 ديدلا ةيظبضلا ةنب ءوخأ ذخار و 2 م .

 سمانلا نروقوس . ةيدايشلا كالا 58

 ناو ىت> ةنيدملا نم جورخلا ىلا دولاب ٠

 ملزانمل هجوتلا نوديرب اوتاك .نيكاكدلا بايو ٠
 ا نم موك ايف ملايعرظن 00

 ضارعالا تكتبو لافطالا تعاضو لايعلا . ٠
 قرحلإو بهلل نيعب نيب يناس نع ش 1
 رسكي هسضنب اذتبإو ةيشدحلل يالالا رضحا ةناف 20

 هاطعإو اهم زاغلا جارختسال نييلاقبلا' نيكاكذ
 ابيب دعب :نيكاكدللا قزح لحال مالشلا

 نيكاكدلا نورسكي ركاسعلا اوراص لضتلايو ٠

 اوراصو مهالخو جنرفالا .تايبرعو .لكويخ ىلع :
 ةيناونلارخ عرطنق دل تابوبنلا اهيلءع نولمجي 0

 نوقليو روبابلاب لوبخلإو تابوهملا نونتتت
 سور نا مث ةيدويحملا ةءرت راتكيف تايبرعلا
 قيرفل :ةنيدالاب :بيهنلإو بلشلا لوجابا ةلاينللا

 ةهج نم ةلاحلا تناكو شابوالاو:نابرلا .نم

 سفنالا دففو ضارغالا كلتهو بهلإو بلل + ظ

 اةيراحو لفعل سايق .ريغىلع ةيشحولا رومالاو

101 

 ا نال لقنلاب رصحلا دح نع ضيا
 ةفانركلإو ركاسعلا تاهيينتب ان يعل نيذلا

 اهناكن كغ كلا نيينبتحو ةيالل و تييعرتلاو

 فكريا ىلا نوردي ال باوبالا نم نوجر# .

 مو ةيدوج ىلا رسج ىلع يشي نم مهم نويهذي

 لمرلا ىلا هكون نم مغجو وك دأ ةهزج دصقي نا

 ال:لايعلا رينك ن وكي نم منمو ةيتاونلا رو
 ةيمؤ :لسخلا ىلع هل ايعب كيف ىلا عيظتسي
 ال :.خزيذلا كماوختإو .ىغزملا منمو هحالملا

 لزانملاب معراقا مثوكرت. ضوه 8 ني

 ىرت تنكف ممل وم هوجو مدعل اوتاف

 سوُوْر نأ ىنعب دحإو نا يف ةعونتم لاوهالا
 قراوس ناس اولَسَرا مويلا اذه .يف ةيداهجلا

 لمرلاب ةيويدخلا خرضحملا يارس ىلا :دايبو

 ءوسلا قريدضاق راوسلا ةطاحا اهب اوطاحإو

 اشاب شيورد ولتلودب و 0 هيلا

 ىتح ةهجحلا كليا مدقتلاب ةيّيوطلا يالا |ورمإو

 ءالوه ةعاطاب تادكنلا كه اننع هللا فرص

 تنكوتاذ تفولا ىفو ةيويذخلا ةرضملل ركاسعلا

 نم راو فنا. نابرعلا' نم ةلمجب يزاهقلا قت رت
 نم عياضب ايل لاويحم' تاورعرةلهج ةنيدلبا

 ركديسلا نم ىقتب رف كانه مىفداصف ثأي وبنملا

 لطف. مج تاينوهملا كلف :ذخا طودإرإو
 ناكو. مهضعب. نولدقيف نيفرطلا نم. صاصرلا
 نبهجوتملا نيرجاجلا نم نيراملا بيصي مهصاصر
 يك تيقرلا هدي قسم ةييضأا غلطت مم

 ةكسسلا ثار وطق نوذخاي ةيداهجلا نم اًقيرف
 باّضنغالاب ةيتاؤنلا رج. دل ةظحلا 'نم. كيدنخلا

 تاّوهااو تاودالاو رماسعلا لح لجال

 اقايماشإ :كالببإ نوما هولا :نولظضيو



 امفهلج 5

 .شيجلل ًاهبلستو اهراضخمإو نرفالا تالبطساب
 ير نإ انربخافا يروزتع اهنوزل

 لصح اذا ةنإو ظقف زيلكتالا :نم عقإو ياوطلا
 نأ :ثيح

 .دلوتوكابنرا لصحي اًميج خرفالا لوبخ ذخا
 ليبق نم دعب ةنال لودلا عيمج رونن كلذ نم
 طلال لع .قرالاز  باصخالاو هلا
 اذه رانا امنعدف بفلينلا يم رشي
 نايلس مالكلا
 لويخلا كلت عين راضسا ىلع ردقا ال انا لاقو
 لاراب قربا هيلزعثلا نا ىغ لامألا ىو
 ميليصونو حرجا لاشم لجال ياوطلا ىلا تايرع
 ءادنش مأب ينربخاف ىلتفلا امإو ةيل اتيبسالا .ىلا

 ينعسإ ملف معاسوبلع مالم يف :مهفد :يرج نإو
 .إو رضح ةيطبضلاب يدوجو ءانثا ينو لافتمالا ريغ
 ىراصتلاو دويبلا نم ةءاج مومو زركاسعلا ضعل

 ناب يلارعلا لوربخإو كلذ وحنو نييعست نس نم

 ةيطبضلا ىل ةيباطلا نم تطرضتاو هيض هاف
 عم سلجو .تموصع .هبلط رضح بو رغلا فو

 .ىجرجلا راضحاب هلع .هبن.. هراضحابو .عبار

 لاغب ىلع: هايخدلاو يوجمل ١ ةيباطب :نيدوجوملا
 كلت ىلا لوصولا اهتكي ال ثايب رعلا نا.كيح

 لاغبلا كرادت لجال .هجوتو لئتساف يناوطلا
 هسو رحخأ نم أس دوه رضح انثالا يف و زافنالإو

 ةعمو ليوط فيسو ةب ركسع ةوسك [سنال ناكو
 ءاللع ةئيه يف صاختتا ضعب وبيطاملا مدت هللا دبع

 م نكلو اس ةلطعم ثداحتب ذخإو ةقيرط لفاوا
 دقف هسفن ءاقلت نموارماب ناك نا هتيم رس ملعا

 'ىف ريخاف ةقيقحلا نع.صاخشالا:دحا نم .تاانس

 هيمدق ىلع افقإو ماقو يماس

 نعد يلاهالا جورخي نوداني ةنيدملاب هذايبلاو
  نيلعاس .دعب .اهقرح .يرجس ةنال الجاع ةنيذملا .

 7 عوطتم ةنوك اهدا نيرمال هسفن نم رضحم ةناب
 الا نا فيحيازمأل كيزربتلا 2 قالو
 اليغاج ةدرارصلل 00 رم تيطع ىلا

 ارم ترسكو .بكاره ةعسن تقرغا يارطلا
 مع اقضفر هبحإ» - زيلكنالل يقابلا راصو

 ا 17 املا ”دعبو اهينس ءالخا راضف :ضتيا
 ا ذخاو ةيب رع رضحا ميدن هللادبع اليل

 قا زال مم هجونو خياشملاو توماس دومحم
 7 ةبراقاآ لزنم

 "اج مي نابع ا :

 ٠ | اراصو رجا شعب .عب.دامتالاب نع أ, والا

 ' ةلعأا يراج ةنأ لوف ل زاخلا نفد 20

 0 ا كلت .لوخدبو اهم بكارال تاراشا
 موب رضي دوعصلا نع مجوعنمو ةربارب اهب دجو اذا

  آولتقيو خربم برض لحملا باعسا نوبرضيو

 - نانواعم لاسرا عيورادلا يف ام لوبهتيو مهضعب
 . نيدسالا الوه طبضل ةلسارملاركاسعو ةيطبضلا

 ' ءالوه بلغا نا ذا نروكس لصحي ناك ام
  نينوجس“ |وناك نفمو نايلل اب ]وناك نفم ايقشالا

 1 ةنس وينوي ا ١ ةعقإو يف متيلوكسملا بكارملاب
 ع ممرات نا ملعب و ةيرجي أ ةفرعب مخ جرقو

 ' اوبل ءاسور ءارغاب وه ةيدجولا لاعنلا كلت
 1 لصاح ناك امرركذنلا موبلا يف ةنال
 7” ثاراشا نع يرحتل بجوم ببس كانه الو
 7 ١ رضحإو ةعقاولا لحل ليكو تلسرا ينا مث هفالخو
 ' يف عورشلابو ثاقورسملا:.معمو رافنا ةلج
 "  يراوسلا ةيداهجلاركاسع ترشتنا رضحلا لاعا



 كيرف نضل 41 دو ١05 دنبو 5 0

 ينازنعلا يندللا 2

 يالا 0 ترينياغل | ةطاضلا راش 1 9
 مولع قيقحل | ءارجا راو دقف ياس : 1 3

 مراضحا دعب ةصوصخ ةيضقب

 لبربا | 1 يف نيت دقعنملا نيتسلحماب ةيردك 00 تايانجلا قيفحت نويسوق نم اذه ردص 1

 شاب ليعامنا ةداعس روضحب 75 ةنس ويام 5
 يدل مهرب ءاضعالا ت تاريقا سدر :رلا يرس

 بيجن كب مهرباو روصنم كب يقيفشو
 ىلافاكتويلو كلب غيب دحإو ذدحا ديس كلب نيم
 ردنكسا نويسموقل ونلا ريتركسو نايذر ويسملاو كك

 ) م كب نطضل ريرقت + 2 1

 8 ةس وقول ريغ لوا يف ةيردنكسا ةيطبض 1

 نارعلا 0 كابترا ضعب لصاح هنا تع ٠

 رينو ميرت رارمما ىلع رارصالا لكرصم ٠
 عفادملا تقلطاببسلا اذطو رمإوالل اًدض يتإوططلا ٠

 يل ناولبلا كريو يناسلا نا 10

 لل 00

 نم 27 ةنس ويلول 11 ءانلنلا موي ىف بكارملا ' نرخ ا لجل ةردح د دال اي

 رغ١٠ ةعاسلا دحل لمعلا رهسإو راهلا لوا
 فرط نم ةيطبضلل ربخ درو مويلا رحب يفو

 .ىراصنو دوبي لزانم ضعب دوجوم ةناب يبارعلا

 نع ةنإو بكارملل مخ تاراشا اطعا يراج

 يدازجالا طيخل ناطباضلاو ةكاسعلا نم ةعانج
 ب مهج يرجي مورضحا ىمو نير وكذملا
 ةيركسعلا ماكحالا بسح ةازاجلا تحت ةيطبضلا

 راضحتسا راص هفرط نم اونيعت نم ةفرعبو

 اوناكما " الوق ةيطبضلل نيليئا 1 ىقراضن ضعب

 يبلطراص مهعاسلا ىفو تاراشا اطعا نيراج

 هاما رعرم ناكر كيرف املا ا
 زييشل |و ياس نايلس تضع هبلط يبازعلا) عم

 لاح يفو ةيداهجلا نرم ةعامجو نبع دب

 روهنلإو ةحلا ةياغ يف ياس نابلس ناك وخد
 ىف لابنلا ىسو اندي يف دليلا قرح نأ لوتي

 اسهترخ لبق زيلككتالل دليلا لسن اذالو اندي

 دلبلا قرحب نذالا رودص يبارعلا نم بلطي و
 ةدعتسهو عرضحتم“* رافنالا نا ثيح لانقلا دسو

 ةمزاللا تاقلفلاو سونلا ميمو ةعقاولا لميت

 دس يف ددرت٠ هنأ هربخا ما دسلا ةيلعل

 هربخا ياس نايلسف كرتشم هنأ كبح لائقلا

 ارت كك ةليةضي كح 0
 هيت و رو رولكتالا يكرم محل قلوطملا ثبرعت
 يمنخب اهومتخإو ةداهش اوبتكا لاقو هبيج نم
 برضلاب تدعنو :تبنذا اسنارف ةلود نا: ىلع

 عنام كانه قبب 1 ةدابشلا كيمو ياوطلا لع
 دما يارعلا تر توأ# لانقلا دسل 1 الو

 اذه ناظنلا 5 باكا بنكأ ن1 تاكا
 ةدوجوملا لونخلا ةفاك جا ل ف 0



 اع | | لولا دعو امرا دمتم ةيابروللاو
 ليلخ يلعو قزر دمحو ميدن يلع نيءزالملاو

 يدنفأ ميهربأ يثابزويلاو ىالا يح أ نم معب

 ررفأ دقو نوبياغ ملكو يالا يح نم ىنطصم

 ١١ موي يف ةيشنملاب نيدوجوم اوناك معا مه ْ

 21. ةنس-ويلول

 ررق ميدن ىلعو يتانزلا ديحمو اضر ديت

 ةيشاكبلا بيخ دهجا مع

 . اضر يلع 4ع ررق قزر ديحمو

 نبدأ ديحم ةنعررق ليلخ ىلعو

 يئاس نابلس هنع ررق فطص» مهربإو
 مثدوجوب نبه طابضلا عيمج مث ءالوه

 كارتشالاو 21 ةنسويلول | [ ءاعب رالا موي يف ةيشنملاب

 ؟ اهقرحو ةنيدملا بهن يف

 كلذ يف ىأر نأ يزوف مهربا دبش دقو

 ةذخا ىرخإو ةروسكم نيكاكد ةيشدملاب مويلا

 0 ةيلرتلاب اًطابض ىأر و اهرشكي ركاسملا
 ْ : ' ْ ا

 ىأر هنا : كرام الوقين ويسملا اضيأ 'كَيشَو

 ذخات لب معن ال طابفلإو دعم ا

 تايوهملا مهم
 ناسا تادايشلاب تبث دف هنا ثيح نْف

 كا ل ركل ناس نراقب هك
 نيلول 1؟ ءاعبرالا موي يس هركاسسب ةنيدل
 نك كلذ نأ غدا هنا ثيح نمو م] ةنس

 نا لب  هزوعد تابثا ةنكب مو يبارع رماب

 ناك كلذ ىلع مم دهشتسا نيذلا صاخشالا

 ةلدالا عيمج نا ثيح نمو هل 1 مثرارفت

 | فرجا ذق ياي نايلع. نأ تبعت اهماقا قبأسلا

 < دببل 3 هتكامم لجال ةيردكسالاب

 || ترم رماب ال ةسفن ءاقلت نم اهقرحو دابلا بهع
 رص

 ناجل نوناقلا نم 1441 دنبو ١1

 ! يناهنعلا

 000 دافع جانا
 ١ !ىضيفلوسرو سيهخ نافعو راظم يلعو

 رو هللاةممت ديمو داج يجراجو هيساغا

 0 0 موي ا
 3 2 00 ب(

0 

 : 38 ” ةيعبلا ىلا 0 م هادا 0
 0 د كح :مراكأ نا ثيح نو

 3 هلارتشالاب م اع يجول :ديهلا
 51 2 قرخناو

 0 هبال نب
 لا ةكحلا ىلا ضيا ملاسرا ررقل دق



 قيرحلا وا بهلا وا كلل دهاشي 1 ١
 كرولا ةهجم ةلعقنب نيت ةنا لاق نيما دبعتو

 ةنماثلا 0 دنع ةيشملاب. كلذ دعب 7 ناو

 الو تسلا ايركلا ع اعيش رب لو كا

 يالالا ظطاض ند هريغ الو ياس نايلس ى :

 ةنإو يلاهالاو ركاسعلا ن .اًرينكأ طقن ىلا 3

 رك اع يلاها ىَأر يقرش تالا كوكو ا د

 0 فسوب 0 ررق فو تا ثيل ١

 ها ةهج 0 3 3

 مث هناسرتلاب ناك هنا لاق داج يحراجو ا "6
 ىدا ةنإو يالالا كرم ىلا ركاسلا عم 2

 روس نبك كد ىأر ةريغصلا ةشللاب ءهرورم“

 تابوهنملا نماكيش هركاسع عم ري ل ةنإو ةيلاخو
 ىتاف هناسرتلاب ناك هنا لاق مهربا يلعو 20207

 يرق كفضنو ةيداحلا سأل 100 راج 0
 هجوتي نأ ىساغا ل وقغاصلا ربخإو ربظلا دعب

 فتدرام !وهجوتف يقرش باب ىلا ركاسعلا#
 ةناو ايش رظني لو اشاب فيرش عراشوةيشّلاب |
 رك اسعلا نا هل ليق يرش باب ىلا هلوضو دعب 1

 كانه ماقإو اهب قمت ةينإونلا رج 00 1

 ا وام ١

 لجال ةطخلا ىلا ؛ ةجول ناك هنا لاق اض د يلعو 4

 فسوي جرفب لباق' هعوجرب ةنإو هتلئاع ريفسن 3

 يقرش باب. ىلا ابهاذ نيراطعلا لوقءرق دنع
 ه4 جوبا ك انه هنأ ول 4 او ضيا وه هجوتف 0

 7 1 هنإو ةيناونلا رج ىلا

 3-0 ٠

 كوم ائيِثا طق

 ١ مركلا د ظفاح ني تيريرالللإف

 - يلعو تفار ديحمو . ضييالا قطصمو يربص

 عرشأعلا وا فصنو ةعسا#لا ةءاسلا يف

 ٠ ةطحملا ىلا هجون هنأ لاقف ياهلا يلع امأ

 هتلئاع ريغست لجال فصنو ةعاسب رمظلا دعب

 مل منا ىلع اوعمجإو هيشنملا لأ عجرب ملةناو
 وير وا : يهبلو سكنا نم انيث |ورظتي
 نا اوعبس مهنا يماجحا 00
 ةنيدملا قرحا يذلا وه يأس نايلس

 ا نلذلا بلك قاب نالب ا 1
 هنا لافو ةيشملا نع ةجراخ طقن يلا معزو هنا

 اينغ جراح ان ةليخ ىلا هل لشرب

 يح ه نم يساغا لونغاصلا يضيف لوسرو

 موي هي ةيشنملا كل هجوتي مل ةناررق يالآ
 ىلا عصلا نم قرش بابي ثكع لب قيرحلا
 ىلر ع ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 نيريثكىار ةنا ررق ياس نايلس نا ىلع
 يالا يح ه يا ديمم ديع يالأ طابض نرم

 دمحم ديع ناو هنع يخل ويلا يف ةيددملاب
 ليخنا عيج ىضيف لوسر نيع ةنا اهموب هربخأ

 دهحم ديع ررف كلذكو ةيردنكسالاب ةدوجوملا
 تاكولب ةعبرا لسرزا هنا رصه. نويسوف ماما

 /5 ةنس ويلول 11 موي كي دلبلا ىلا هيالا نم

 رنخ لجال ىساغا لوتغاضلا يضيف لاوس عع

 الإ عيجي ل ةنا لاقف يضيف لوسر امإو هلسملا
 هنمأ نىزاك يذلا وكيف اي ريبسا اجاوخلا ليخ

 كلذ لع روكدملا اجابت قد فر ايم

 لوذلا
5 



0 دعي لايارع ةمباقم دعب ناو
 00 4. : ةيشبلا 

 ةناونلا رو ىلإ اسأر هجوت
 "أ ةلنبرب لنا العاق ةبذكف يعأس نايلس امأو

 ف ناس قار لف

 يأس نايس عم يشأ اعلا

- 1 5 
 ؛ يب ةنابيجن دمحا متذو

 هنأ دهش كب 2

 ةعاسلا كا ةينبللاب

 نقيركلا تادعم رظنب لو فصنو ةعسانلا
 رمل ركب لقإو هما انز لورالا كنضا

 جورخملا دعب الا

 سري ْ ناُءو رغم يلع هيسأغأ لوتغاصلاو

 ىلا يا. نايلس عم اهجوتي مل اهنا اررق
 نيرح يف هذه ةلاحلإو.اكرتشي لو ةيشنملا
 ىه يأس نايلس نأ ةءاشالاب اعس لب دلبلا

 ناك رغم ىلع اهدحا نإو اهترحا يذلا وه
 ا لبق نء داج جراج ءاناخ ةناسرتلاب
 هجوتف يقرش واع ىلا بهذي نا هرمإو يعاس

 رسكلا ال اهيف رظني لو ةيشملاب رام. كسع
 ماظننا ةلاح ركسعل ا, اًرئاس يتب ةنإو بهنلا الو

 رصم قيتت نويسموق ماما رق دق هنأ ىلع

 ياس نابلس 526 0 3 يراج نأ

 نابلس ىار هيشنملاب هر ورمي هنإو ةناسرتلا قرحب
 يف ةذخا يللاهالاو ركسعلاو كانه سل اج يعاس

 هجوتف ذقيح هتكرت «ركاسع نإو بهلاورسكلا
 1 يقل بأي ىلا ضو

 ءفا.: اهلن ب سد .نادع يأ رخالا نإو
 1 0 كلذ دعبو ةنماثلا ةعاسلا ىلا يقرش
 ىلآ هلوصوبو ب قمل نا دازاف ةيشنملاب ةيالا

 يف وهو ياس نايلسب لباق نيراطعلا لوق هرق

 املا عبجب هيلع هينف يأس دووحم عم ةبرع

 ' ماظتنا ريغ ىلع ةئتا رك اسعلاب اذإو يق رش بابب

 اضرب ٠

 قيرحلا وا بهلإو لا

 93 2 ماقإو نيح كعل ٌةعبت 1 ةيشنملا ىلا :

 برامح 2 0 1 د مهرأو اير 0 كيتو

 مهربأ. يلعو داج يحراجو نوما ديبخمو

 2 )00 نأ مهضعب ررق
 طن يع 00 هيشنملا ىلآ يغاس

 . مآ 00 هعوجرب 2 رشع يأمل ةعاولا

 8 هجوتإ ١ هنأ لاق زعف تراحو

 2 ةنمانلا ةعاسلا 5 ةصر 1: عراشب



 كلن 0 الخ لاا ل ىلا ةيدل

 ١ ذ كلل 5

 اي كلذب يغلي نا ل 2 ٠
 يثابكبلا فسوي جرف ةداهشب

 11 موي لبق يقاس نايلس يعن عملا

 ةداهشب تبن 15 دلبلا قرح ىلع 45 ا
 ليكو لماك ديحمو نع اشاب للي 00
 .- امنا يبارع نا معز نا عم قباس ةيرجلا

 ساو روك ذملا مويلا حابص يف اهقرتي رمالا
 0 .الا ناف هعيمج كلذ نع الضفو

 ءايا هاطعا ينارع نا يتاس ناولس زي يذل

 ال روكذملا نابلس نم ةمسوملا ةفصل اب قرح

 روضح هل لاق ىلارع نا لاق ةناف لنملا ذي

 دلبلا برض ديرت زيلكتالا نا يجحر رمغو هبلط '
 ةيشنملا .ىلا. هجونو كيالا ذخت ةقرحلا ربانقلاب ٠
 مودعاسف دلبلا تقرحو نيكولا تمب رض ناف _

 0 اطورخ رمالا كلذف اهفرح يس مقا

 زياكنالا قر الأ قرحلاب ءادتبالا ٠

 0 ال فرظلا اذه يف .نأ لاحنإو مقا :

 ال لب كلذب اصلا رك اغا لاس :

 انورقم رمالا كلذ لثم رودص لذعلا لبقي ٠
 دعب ةأصعلا ةن اخ نا اهساال طرشلا كلذ لثب ا
 ديازلا ماها يك عذدتست ثناك برضلا م 2

 لجل يركشلا تاكل تقو عرسأب ٠
 ناكو رطاملاب فونحلا مكرمو مهسوفن ةيافو ١
 ياس نايلس نا ىلع ميدل 0 م 0 1

 قرحلا ر بأ ب نورثملا طردلا 0007 | ٠

 21 رشأب اذأ الآ

 . كلذ هأطعا قارغ نأب هعز ةيض ضرف ع

 نم يث لصح نكي ملو ةنيدملا قرحا لب رمال .
 لصحب لو زيلكنالا نم كلذ

 ريغ ىلع يناس نايلست ركاسع عوجر انو
 ؟ هرغ يل ههحوتو تأب وبنملا ناماح ماظننا

 ةنيذا١ ىلا هسنن ليللا ىف كلذ دعب هعوجرو

 وبيع تاداحو تنل ماسلا

 لماكيهربإو لماك ديحيو يربص ليعااف
 . نافعو بيجن دمحإو يزوف ميهربإو تجب دمحمو
 . اورظن مهفالخ نوريقكو نيما ديحمو سيمخ
 تابوهنملاب نيبهاذ ركاسعلا

 نايلس نأ اررق يزوف مهربأو ينحر رخو
 دعب ركسمعل اب ؟ عر ىلا رضح را دقت يماس

 فاضأو ةنيدملا كَ هركاسعب عجر كاورقل)

 آليا رفح ا ياس نايلس نا يزوف ميهربا
 مل ىتحزاغلاب دلبلا قرحا ةنأ ربخأ ؟ هرم ىلا

 فسسوي جرفو اهنم نور ةكس زيلكتالل قبب

 اهن. جرخي مل هنا ةالئاق ابني ةيزردكسالا قيرح

 اهقرحا نأ دعب الأ

 هب مهنا اء ميج ركنا دقف يقاس نايلس 3

 اهركذ ىتباسلا هتاريرقلب حوت ام الا

 ياغي نابلس عم اوناك نيذلا طابضلا امإو

 بيحن كمحإو فسوي جرف 0
 ا ياش نايلس اضراع امها ار

 هرمأ ىلا اداقني مو ةنب دلل قرت
 ارم اهيذك ن ١ دعبف يجاس نايلح# امإو

 بلطي لسرا يبارع نأ فسوي جرف متزو
 دنع الدي نوح دلا ةلسراف .ضاسا تلكم ولا

 انمي هبن



 , ميت ديحم هيلباتو فرتعا .ةنككو.
 اللا ةراكذلا» نم ”تاوطخ رثع ىلع وهو
 .ءاغوغلا لوصح نيح ةيشنملا :لوق هرق روحي

 لب هسفن ءاقلت نم ارا طعي مل ةنا لاقو اهيف

 روك دلأ لل اهدنييو قارع رمإواا غل ناك
 نا لب هاوعد .ديئوي اب دحا ديشي ل هنا ىلع.

 0 كلذب هربذك عيمجلا

 يأ ينارع رمأ كلذ نا طق لاق الو دحا ىلا

 ندعو: تيت دبل لجو دلع يناح نابلس هين ا
 تراك نا هولأسو طوعتفما ةن.دملا قرح ني
 ةناب مهاجاف مل هز ربي نا ةباتكل اب رما نيب

 انإو اهافش الو. ةباتكل اب ال رمإوا ننع دجويال
 نم بلط امو كلذب يضتي يركسعلا نوناقلا

 هرهأ بارع ْن ١ نم هيعدي ام تابثا يماس نايلس

 30 يي هيلطب 3مل ةيدملا قرح اهافش

 قينحت نويسوق ماما ررق دنف لوالا اما يحر
 ياس نايلس نيبو هني ةلاكم لصحت 1 هنا رص

 3 ةملاكم لوصحي ملعب ل ةنإو قيرحلا صوصخب
 ان ورق كنف يافا امو 1 سلحم ىف كلن

 ةفرغ يف ناك هنا هيلا راشملا نوم ماما
 ايش كانه ررتني لو ءاعبزالا موي يعاس ناولس

 روك ذأ هجوت دعب الآ قيرحاب عمتإ ةأو

 ىلا .اًرسا: يطِمي يارع عمتي ل ةإو ةيندملا ىلا
 11 111 عرما صوص يان نايل
 لاق يبارع روضب ياس دووحل قيرحلا ربخ.

 هجوتفرظناو بهذا يبارع هل لاف حصا الاذه

 دلبلا قرح عصا ال لاقو يماس نابلس ىلا ةمد
 برخا هللاو لاقو اققإو ماقو ظانغإو ناولس روهتف
 | رك ركاسعلا ثتذخاف زاغلاب اهقرحإو دابلا

 21| كنار كب

 3 نال 0 نيل ص
 قبقحت ١ ز نت دق ةناذ 0

 قنا

 هيدا يبارع لاا الا



 0 كِللَدَي 0 1

 عنم لجال .تاكولب عبرا ل اراب

 كلذ دعب ىرج اذ ملح ! ةاناجخ 7

 رس ا نايس 5 هنا دبع
 ا دا ل 7 ةعبسو , ةبنبالا ل

 ةئيه م 9 5 م تنأ 2

 اس تايلس' نإو ةقرح او .ةوينيفك اوما 3

 بهنأإو ردك "0 دو م لس نان

 ءاعبرالا موي يفةتارزقف يناس 0
 ىبازع هيلظف قرشا اع ناك[ ةنسم ونلول 1 0

 بس 0 لبق دايلا 2 ةروغ اًمافش هباو هبن

 كانهو ةيشنملا ىلا هركاسعب هجوت ةنإو نون
 تا م م ةلئاق يلارع رما مغلبو طابضلا عمجا

 كرت د ةنيدملا قزم رعت ةيداهجلا رظان

 ةنأو مم دحا ضراغي و نيتماص 2 اوقف ٠

 كلذ دعبو ًآليلق |ورظعي نأ كلذ نورا
 ةضراع قي رحاب طابضلا لع هينا اطلاق ٠
 اهةطروا طابض نإو بيجن دابا فم 8 5 -

 ةيشنملا ىلا رضحخ يزوف مدري 0 ظ
 ىه يب و "هيلا 0 هبلاطإ يبارعا نأ: 35

 ا ا ا
 وع ليا تمل

 “+ ةيفدملا ىلا دعب لو ةنيدملاب قيرحلا ىأر كام || ظ د
 ”نيترم ةلسرا يبا رع نا رزق قررت ميهربا 4

 قا ىلفالا ”ةرملاق ها كلذ غ ةيشنملا ِ

 نع ٌةعنو يأ هيفا 0 3 + رش روظل 0 :

 ةنيدملا قرح

 لعل ياس نايلَس ن :.أ تسوي جرف ررقو

 5( يزوف مهربأ عم قرش ا ىلا هج وت :

 ةيشنملا ىلا

 ا يزوف ميه ربا نأ يعاس نايلس لاق ُُ

 هليل قرح تبرع هرخات لعاونواب قل دانا

 'مضرحيو ركاسعلاو يلاهالا ىلع عيصا راصو

 قرا ىلع

 - صوصدخب ظفلني م ميهربأ نأ لاق كلذ دعبو

 يا ةكذلا موك ,دع-ةبرعلاب- اهو الآ قيرخلا

 م يزوف ميهربأ نأ لاقو يقرذ باب عراشإ
 ينف نينرم هاتا ةنأ لاق مث ةدحإو ةرم الا 5

 ىلا ءاعد ةيناثلا ينو ل اهعتسالاب هيلع هبن ىلوالا

 يبارع دنع هجوتلا

 يراوسلا قانا نأ ا

 هجوتلا ىلا هاعدو ةءساتلا ةعاسلا ىف هيلا رض>

 'بهلاي تيلغتشم ركاسعلا كرتف يبارع دنع

 لباظ يىاكسنلا عم .هجوتم وه أةيب هنأو قرح

 ةعم روكذملا هجوتو يزوف 0
 اذه نييراج دلك رسكلاو بولا نان لاقو

 يبارع رما بسحم ةيشنملا ىلا هجوت دق ةنإو ةنع

 مل ةةنإو زيلكتالا بتاغن اذا ةنيدللا قرح لجال

 00 1 ركن

 ام عيجركإو قرحب ناك نم رظن.الو قرحي
 . قرح]و بهلاب ههيبنت صوصخب دوهشلا هب تدهش
 تاروشملاو ٌتاصنلا عاب مدعو كلذب ثيبشلو



 ]| تري ةيدك ناو ل رضع علب ةيطتفلاب وه
 [| ركسعلا ضعب عمسو دلبلا ىلا لزنف يل اهالا

 ملعتساف ةنيدملا نم جورخلاب .يلاهالا ىلع يدانت .

 ىه يجاس نايلس

 نع ةنم ملعتسإو ةيشملاب هيلا هجوتف عرما يذلا

 دلبلا برضيس زيلكتالا نا ةباجاف هيبنتلا كلذ
 كت لبق ةلإو اهم جرخ )ل نأ نيعابب دع
 اكرتنو اهترحنو يل اهالا جرخت نا انيلع بجي اهنم
 بِضغ كلذب ةضراع امل ةنإو ابيه دعب ع م

 ةد.سم هعارذ 0 هك هيم دق ىلع 0

 ةيلس دلبلا كرتن اننا لوقث فيك هل لاقو ةفينع

 فرصنإو ةكرتف .ءارولا ىلا ةوقب ةعفد مث زيلكنالل

 هلوصو دعبو ةيشنملا لوقهرق ىلا لصو يقتح

 هركاسع ضعبب يماس ناولس هرثا ىلع لصو ةهربب .

 لوق هرفلل ةرواجلا لاقبلا ثراكد .مامأ فقوو
 كلذب نولغتشم م انيبو اهرسكب هركاسعرمإو

 مل ةنا ىلع ةيطبضلا ةهج - انصاق لوقهرثلا كرت

 رشع ةبسمخ وأ تارلطعا ردع نم رثكأ دعتبي
 كيعاسلو كلب تيضاو كل كلب مسدب لباقت ىتح ةوطخ

 فرعي ال يساغا لوق ةبترب ر>ا طباضو يربص

 نايلس عم ن واكتي اوذخاف ةينيكلاب مربخاف ةمسا

 مف همزع نع لودعل اب هيلع نوروشيو ياس
 قرش با, ىلا |وهجوتو هوكرتف 3 نعذي

 ةيشنألا ىلا يثرش باب ن م داع ال ةنأو مب

 كالا نار رق ففتح ةياذلا ةعايلا اننذ

 نأ هو راف كلذ ع منع

  عئاضبلاو اهياوبا ةقفم نيكاكدلإو بهنلا يف ةنخآ

 ةيشنملا لوق هرق ىلا هلوصوب و قيرطلا ىلع ان
 لوق هرقلا ءارو نم ا دءاصتم منقأ اناخد يار

 كب مسن ديحتو ءدتل دق قيرحلا نا ملعف

 يراص ليعاسأو هب رهاب ل واعمو يب وط ماقماق ْ

 اي اج ريكا

 3 2 0 نيورم# 0 قداص كب 0
 7١ ياس نايلس ركاسغ تناك اهرب ةيشنألا لوق هرق
 ٠ ١ فقإو روكذملإو مزفلاب نيكاكدلا رسكت
0 7 0 010 00 

 3 3 نسح 0 و

 3 لردع دنع هبا كب مشن لوحم فاضإو

 ” يتلو يار دبا عم .لباقت يقرش باب ىلا
 000 ولا عوجرأ أب هرماف يناس ناولس دصقب
 | دابا يالا بيم نر راك يذلا يزوف مهر 1

 أ نم ءاذيوو اهجتوت اهنإو لعفلا كل

 7 يرجت يتلا يف يلاهالا نا اهياجاف بارع لبق
 70 ءاربخإو ينارع ىلا اداعف اهعنم ةنكيال ةنإو كلذ
 )00 هك ناك اا بيع يت اذه لاق ناكام
 2 2 ةركاسع ةطساوب يل اهالا عنم

 0 | يبارغ نع نأ دن يروق مهربأ سا

 ا ار اظنه لجال ياس ناولس ىلا كب مشن عم
 ' ال ىحت اهقرحي هنأ روكذملا ةباجاف دليلا قرح
 7 نايطانتب نافوراخ الو هبوط ىلع هبوط اهيف ىنبب

 اذ نع هعنمبو

 0 ظ دلو اين ىرخا لاقو
 ةيردتكملا نيظنخم“ ماقُماق دواد يلعو
 000 ةيشنملأب ي ياس 1 ىَأر ةنأ 1 ا



 اذا لافو اًهقإو يتأس نايلس ماق ربظلا
 عم زياكالا اهب 3 ةهلس ةيردنكسالا| كرتن ١

 رذعقو نكي ل هنإو ثدي لانلا دسو ايقرس ١
 ةيلمأ 08 مالكلا ك 4

 ياش نايلس عس هنا ديت لما
 قرح لا الالب ١ هيلطو ئارغر لوي - ٠

 3 اهلا زياكألا لوخد لبق اههنيو دلبلا
 3 ال ةلئاق يبارع ةباجاف اهيف اعيش لك ٍ

 0 درا يأس نابلس لذ ةنإو كلذ
 كرش باب ا طابض عم 5 موي

 0 ىتح دلبلا نم جرخن ال.لوقب ةعسو.

 ١ امتو
 ىلا هركأ عب يات نا لا امإو : :

 فيو سارا ١ هاير ألا ينةيشلا
 نم ه نيرينك ةداّكِ تباث كلذف اهقرحو“ ةنيدلا 0

 ةسفن ياس ناولس رارقأبو طابضلا نو كلهألا 1

 فسوي جرفو بسجن دمحاف نيدعلا هتاضقانمو

 مهلع هبنو طابضلا عمج ةيشنملا 00 دعي يأس نايلس نا اضرا وورق طا ١

 ساما باجحم 0 يدشر كب 1 : 0
 ىلا. هلوضو دعب "ياس نايلس نا دبش ةطاخلا 0

 قرح ةنا هل لاقو هاءدتسا 5اس اناا 007

 ناذل لاقق ةينافحلا قرحي وه هيلعهبنو دليلا
 مسقاف ةموكحلاب رضم اهقرح تاصالخ سلا. 0

 اهقرخ نم, دب ال ةنآ  هللأب ياس نايلح 0

 ر هنا دهش يلديرجلا قفان نايلدو ا
 ا بإوبا لعن وبرضي ساشا 000

 رظني فيصرلا ىلع اسلاج يناس نايلسنو ةيشيللاب 200

 عقادملا برض موي ناهدلا ةيباط يف اهريغو يا
30 

 كوشي 1و ةاوحا

 6 ةنا كبش يبيع اع ىنطصم ةداعسو

 نايلسىأر ةنيدلا قرح 0 ةيشنلاب اًرام ن اك

 رك اسعلاو ماخر م 6 ىلع فج يمأس

 رظن ةنإو كلذب مرماي وهو بهنتو رسكت
 ركاسع ارح ةيثنملاب ١» لورتبلا تثيز جيافص

 ةيردنكسا ةيلكضب ريا قو راب كونلمو

 ٠ نايلس ىأر 21 ةنس ويلوأ 1١6 موي يف هنأ دهش
  ةعسو ةيشملا ظسو' يف يسرك ىلع اسل اج يعاس

 ٠ نوبجني هو دالوا ايإو دهنجا ًالئاق رككسملا يداني

 ةغراف تايبرعهيف اموعضيو هدابوهملاب نوتايو

 : د انه 206

 1 نايلس نا دب دهش ينابزويلا أضر ديبحمو

 قرحب مهلع هبنو طابضلا عمج نا دعب يناس

 . لوق هرقلا بنجم ناكد ىلا هسننب هجوت دلبلا

 لورتبلا تيز نم حتافص اهيف ناكواهرسك ىرجإو
 ٍ دلبلا قرح هيبنتلا رركو داع مث

 0010 1 سكوب ريدت كراع لوك روسوالاو
 يثابزولامن دهجتإو سرلوبلا نواعم سراف مهربأو

 باب نحب نم ياس ناهلس |وعس مهأ |ودهش

 ةيشالا لوم هرَق هرذ 5 راوجب ةعاكلا ُّل اقيلا ناكد

 ةيرادكسا سيلوب نادنموق لبج وبا دبعسو

 كلذ را رضح ياس نايلس نأ كهش 10

 ىرجإو هركاسع ضعبب ةيشنملا لوق هرق ىلا مويلا
 مالكب الو همالكب ثرتكي لو هراوجي ناكد رسك
 ةنإو رذعقو ادوجوم ناك يذلا ةيطبضلا ليكو
 نيكاك دلا 04 ةيقنملاب , شلل 1 ايلا 6 7

 أاهبهنتو

 0 اهب 46 ةنسويلول 17 موي يف هنا ده قباس
 7 ةيرذكسا ةيطبض لبكو قداض كب نمحو



 ا رالا نيا يناثلا مويلا يف ما

 ْ 4| *ىلا ' قرش باب نم بالا ك1

 لوفغاصلا سيح نافعو زيظم ىلعو 2
 . ١

 ليحرو هللاةمت ديحمو داج يجراجو هيساغا

 رفص ا اضر يلعو ياخ ا

 يعاذملا ىلعو هيشابز وبيلا يتانذلا ديمو أضر ديحمو

 يربص ميركْلا دبعو مدن ىلعو ظفاح نيسحو .'

 دعبو نيمزالملا تفار دوحمو ضيبالا يفطصمو
 فّسوي جرف هيلا اعد ةيشنملا ىلا ركاسعل اب هلوصو .

 لوتغاصلاسيمح نافعو ةيشايكبلا بيجن دهحإو
 ةيقب عسمج مث ةنيدملا قرحي مهلع هبنو يساغا

 لسرا كلذ دعب و اهسفن رمإوالا ماطعإو طابسغلا

 ن* جورخلا ىلا يلاهالا وعدت نيبدانم لبق نم

 قيرل ةمزاللا داوملا دادعاب منع ذخا مث دلبلا

 لودعلاب دخا هاء راشا اذا اًظيغ طيغنسي نأكو
 عاملا كلف وع ه1 نيو ةيدلا يرطب
 بضغلا نم ذخا ةئيصنلا هيلع تديعا اذا ئتح

 مالكل اب هيلع ظلغإو 2 صنل | ددهف ذخام لك

 ناكد ىلا هركاسع ضعبب ياس نابلس بهذ من
 رسكب رئإو هيشنملا لوق هرق راوحب نئاك لاقب
 مزتلابو مقدانب ثافانركب ركاسعلا ةترسكف اهباب

 لورتبلا . تيز نم ةولمح جيانص اهنم اوجرخإو
 تكا قللت ديو قيدزملا لع ايي يس
 ئارن لع هيلو تنيكاكفلا رسكت كاسل

 نه ناكو هطابضو ياس: ناولس نم عممو
 مهلا اضيا مشنا دق ناكو كلذ ىلع مهضرحي

 ناكو دواد نايلس يالآ ريغ نم طابض ضعب

 باوبالا ردك ىلع فتيعتست ركاسعلا ضعب

 7 د الارود ترم لوا أم م ملدنا 4

5 

 لا 1 ىلع يا نك 1 2 8
 ل هلع دءاسإ يماس نايلس ن 6 لع

 00007 270 1١ كصلنو هلوح رظني
 نا سيئر قار ءادجاأ غلب دق تاكو

 00 1 ال داما يرش بابي زهر
 ا لا ترو لمنلا كلذ مكتساف : دلبلا

 | اراك ايو هرئا ]ولطف قي رمتاب ركاسع
 7 1 ىذا يعاس ناءاس ن 2 كلذب 0

 200757 اهديعبو رماوالا مهلع رركيو

 نم ةرشع ةيداحلاو ةرشاعلا ةعاسلا نيب م
 0 01 لآ ةكأج يأ نايلس داعر اجلا
 1 نيو حاب وبنملا نبلما> ماظتنا ةلاح ريغ ىلع

 زاغلاب ةنيدملا قرحا هنا ربخإو ؟ هرف ىلا هجوت مث
 ليلا يفو اهب نوري ةكس زيلكنالل قب ل ىتح
 »5 اهم جرخ مث ركاسعل اب :ةنيدملا ىلا داع هيسفن

 بيهللا تراسلو عنترا دق ناخدلا ماتق' ناكو

عو تاضملا رأ دق ناكو ءارقفلا كامو
 0 البلا 

 .ىدل ن ,ويسوتلا , اما "تبث دق هلك كلذ
 0000007 دويفلا عايو قيقفلا ءارجا

 0 17 موب لبق ياس نايل مزع .امأ
 . ريظتسا اذا ةرقكامألا قرح لع 4! ةنس

 - ىفطصم ةداغس نم لك ةداهثب تبانف زيلكنالا
 - هيردنكسالاب ةيدلبلا ةرئادلا رومأ يعط اشاب

 -ةداعسف اًقباس ةيرخلا ليو لماك ديحتو

 ' للسو قارع خ ناكني نا دبخ هلا رادلا



 يب زوج ىناكوفالا

0 0 
 ساجملا اضعإو نسر بال ١

 7 .رددكيالاب

 يامعو وتاكوفا .هنوك ةفدصب اذه مدقم نأ 3

 +4 عالطا دنع هنأ ضرع دواد قا نايلس 1

 دق 0 دض ةرولاذئملا ىوغدلا قار وأ 3 0

 نفوينحلا اهب دجي ل ةنال فسألا ةياع أ ١

 هاقفرو اشاب ىبارع دض رصمب هارجا راص يذلا
 ةيردكسالا بهو قر نمنع 00١

 ةياغب لضح يذلا ىيتتلا اذه كش 0 07

 نال يرو رضو مزال ًاضيا وه ةقدلا او رصبتلا ْ / 3

 وعدلا نه ئزع ةلاصننا نكي الاهق ند

 00 فالخو ياس نايلس مهلا دض هروظنملا
 ةيمولعم يف درالا تثمنصا قار والا كه ناف :

 ىلت داعس قيل[ ادنه ناب انمأ ىلع «انبو موعل 0 ١

 م - [1؟ عبرالا موي يناكب ليروب 3

 يارسب راظن لا سلج كلذ نع نيرثث مدق (

 لع*انيز رحت دقريرتملا اذهو ضاقلا 01
 اهضنه نيريل١ نينلاملا ةنيبلا ةطساوب س١
 قرح .لعاالا وه تر ايلجا هب تاو

 تاءوبلدملا موع ناف كلذ نع الضفو 5 3
 نع يلاختا لداعلا ريرتنلا اذهب اهتدعا ثاالم 0

 هل ىرر ياس كلاس نع افا ياحغلاف معلا

 حاحالاو نماقلالا هيلع بوجولا نمو 0 1
 21 ماها ريصب نال(

 هع 0م

 يذلا قيفمت

 حوضولانآامب اشاب ينارع انتضر ٠٠٠٠
 حست ال ةدحإو ىوعدب قلعتم لكلإو كاوا ا
 _ اهقيرتعب نيناوقلا 0

 اذه لع اضيأ ففاضي ترالوع (ان) . فارصنالا هابجوا دق هتمذو هفرش اذطو ة
 مدقملا هركذ قباسلا ريرقتلا ينعا نايبلا قيقحتلا

 كب 1 ةداعس نم

 ياس نايلس يمال حّرصي نالو .( ثلاث )

 ظفح عم قاروالا كلت ىلع يناكلا عالطالاب

 ةاماحلا مزإول نم ةيعرذلا لئاسحإو قوقحلا يقاب
 نيناوقلل اًقبط ةفالخو

 6 اة ديوي ؟ يف ةي ردكسالاب ؟ربرع

 يبزوج وتاكوفالا
 يولاب

 تايابحلا ىيفحت نويسفوفل ىأوت ام ةبحتت

 ىلع ةماقلا ةيدقلا يف ةيردنكسالاب
 طابضل ا رئاسو يناس نايلس

 ةيردنكسالا قيرح نيمهتملا
 1841 ةنسويلول ١١ موي يق

 يح" رادكح ناك يذلا يجاس نايلس نأ

 "اح نيرويتللا نم ناك ةاصملا شيج نم يالا
 ءادتبا دنع اهسالو ةيركدعلا ةروثلا ةدام يف

 . برص لبق ةناذ ليلتي اهنالعا لبقو برحلا
 موي يف يا اًضيا موي ثاذ يفو موي 1
 ىلع ةمزع ربظا 41 ةنسويلول ١١ .عقإولا ءاثال

 اا اذا اهالغا لبن ةياردكسالا قرح

 زياكتالا ركاسع
4 



 ةدماقا

 . نايلسوا ياس نايلس نع يااحلا نوك نم
 يبرح سلج مدق / ةنس ويلوي 0 خيراتب دواد

 سهلا صاختا ءاسا هب لاحرع ةيردنكسا
 : ةفصل معامتسا ريصي ْىل ةيعرشلا قرطلاب ميلط

 يف دوهش
 كي دجت زاص روكذملا ضرعلا نا نوك نمو

 بئانلا :لبق“نم ليق الل اًرظن يزاجا ؟. يف
 ملقب هعايض راص 0 ضرعلا ناب يوعلا

 يننلا دوهش بلطن ن ١ نوك نمو يلا باك

 ن* دعب هضفرو ةيمومملا تاماظنلا نم نم وه
 لدعلا ىلع تايدعتلا

 زوكذملا ياس ناهلس نع يناحلا نوك نمو
 دمح|و فسوي جرف مثو نيرخالا نيموبتملا نعو

 زعم ديحمو ربظم يلعو سيمخ نافعو تين

 مهربا يلعو يراكذ دمحمو هللا ةمتث ديجمو
 . نيسحو: ضيبالا نطصمو يربص ميركلا دبعو

  داج يجراجو تفار ديممو ماه يلعو ظفاح

 ةيردملا ةيداهجلا نم ناطباض معي أضر يلعو
 ةماقملا ىوعدلا قاروا ىلع هعالطا دنع قباس

 ا اي ديرب ال هلأ ال ون لكون لع
 اشاب دمحا دض رصمب هارجا راص يذلا قيئقلا

 يأس نابلس ىوعدب ايفر ضخ هنآ اه قارع

 هالغا نيروكذملا هاقفرو

 ىلع هانب كب ٍليروب ةداعس نأ نوك نمو
 1 رج رو هكذ ىاببلا نيا لاما
 هيلعاسالا يارس هالتو هضرعا 42 ةنس ربقون [؟

 . ةيويدخلا ةرضحلا ةسائر- تحت راظنلا سلجم ماما

 بهنلإو لتقلاإو قرحلا لعاف وه نم هب اكضنم

 بانل ظ

 < ينلا ت ارجالا :ةفاك دض ةيعامتجالا ةئيطإو.

 : : 1 0 0 | اىوعدلا

 وب 1 ةيلحلا دئارجلا فنوك نمو

 5 1 ذلا ريرفنلا اذه ترذشن ةيجر اذا

 ْ ةيموعل | تامولعملا نم

 ذا نيموهتحلا نع يالا ن : ١ نوت نكد

 1 قيل دوحو مدع رعا العا

 ع قر رخآ ضرع مدقف مج رضم -
 ال١1 [ىلم هلل راثملا يرحتأ ل

 ١1 اىوعدلا م اذ لجالو
 ١ 0 0 درت مون

 5ذ يدابلا قب 1

 50 6 ور 5 0 ا يجامحلا

 وجب ١ موعع روضحب 71 مفي ع قباسلا



 ةيردنكسا قّرج ةدالي ةبشلاب ىاس ل اي نويسوفلا 0 1
 لاح هتضراعم نم ينم عقوت امو ههلعا اب تبجإو 3
 لبس ىلخا نويسوتلاو كلذب هلم هيمتلا |
 تبلط هدم دعبو يتماقا لحم ىلا تهجوتو ٠

 50 بي لاا
5 0 0 0 : 
 1 2 وحان
 م -_

21 0 

  0ا 0١0

 آلا ع

 ردك
 بايسالا ةنيإذ 0

 ةصوصخلا ةيركسعلا ةكحلا ىلا هلاسرأ ررقل
 3١؟وم5 ددبلل اقبط هتماحم لجال ,ردكسالاب
 يللاهغعلا يلدملا يئانجلا نونأقلا نم اماو

 تايانجلا 2 يئ4 نو< يسمو ن 4 ١ك 2

 ةنس ويام١؟ هي ةدتعنملا ةسلجي ةيردنكسالاب
 سيئرلا رسب اشأب ليعاسا ةداسس

 قيفشو يدشر أشاب ,هربا اضعالا تارضحو

 كب نيما دمحإو غيلب دمحإو روصبم كب

 نويسولا ريتركس
 نوع رتكما |

 لرويس وفق سيئر

 ةبردتكسأ وينفع

 يرسل ليعاوسا

 لاضرع ةروص

 ىلت داعس يسير ة يرالجسولارو ا ىلا

 ع

 ينوكلو هيب رحلا نإويدب زرنلا نوبشموق ساج؟ ١
 يتل ١ تاروهنلا يف تلخادت الو قباوسلا يلاخ

 تحت نييثسملا نيض ىهما جرد سلجلاف تعقوت
 000 ا تبلط كلذ دعب و باطلا

 ةدامف نزرع قاوجسابو هي ,رديكسالاب نين ١

 هلا قا ا انا ياس نام
 وم سلكإو قاروالاب كلذ لك ,ىلجلا
 ضرعل اب تمزتلا اذهلف نال دخل ةيطبضلاب

 ساجملا ةئيه ىدل كلذ يف رظنلا حار مكتداعسل

 لمارالا ينلئاع ىلع يعسلل ينع جارفالاو لداعلا
 0ك ةءاربلا يسفن ند ينيةت لافطالاو

 ةينسلا يتموكحل صلخم ىينا اب ةيناسنالا ثافل اخخلا

 كلتب ثوبثم راص دقو دسافم ه عسا لو

 نيح ماس نايلس ىلا يتضراعم عوقو قاروالا

 يلاثتما مدعو ةيردكسا قرحب هيبنتلا هارجا

 ىلا كولبلاب يافبا كلذ ىلع بقر# ىتج هرهأوأ

 ةيشنملا ةطفنب مآ لو مولا كاذ ةلسملا عراش

 ديحا ةقراعم طاح ةروكدلا ةيجاب تنح لب
 2 لما 0. 1ذق ةيهملاب ةمن تنك قال يا
 كانه نوكي ال هنأ ىلع تحضوا اك يف ةقيفحإو

 ةيشنملاب ةماقالا يراككال ينوعدي بجوم ىلدا

 يف+ عقوت ا لباق ىه.ةنال روك هللا يدنفالا عم

 يلاثتما مدعو روكذملا ماس نايلسل ةضراعملا نم

 عراشب وا ةيشنملاب يتءاقأ ن 0 ذقيحو ةلافال

 دضتم ل نكي ال ةناف ىوس دح ىلع هلسملا

 ىفدا بجوي .أل يضرعل مدعو صاللخالا :ىوش

 مرحا ال يلا سلجملا ةئيه لد يف يلءاو ررض

 امو فاصنالاو لدعلا نوئوش نم ةل.اعملا يف

 لاجرو م ظعملا يويدخلا ةلالج ماودب ىعدا تلز

 يئانرلا لم مدنفأ هتموكح

 يش ابزوي



 اردلا رك ىلمو اه ةياعل يغابزوبلا

 يتب ناك ماج
 روك ذملا ينانزلا دمحم نا نظن له  س

 رسك نم ةيشنلاب لصح اما اهموي ىأر ام

 عني ةنرظن يفا ثيح كلذ نظاال ج
 ل اعءفالا كلت

 مالك تحبس يف انزلا يدنفأ دي 1

 ضفانتلا هس كلوق اذ يثابكبلا يدنفا دمحا

 ١ هتوجاإو كتبوجا ندي دوجوملا
 ياا وه ةتلق اما :ج
 كديرجت راص له س

 تدرجت امال َج

 |.لموطخع اميل اعقوف اهتبوجا امهلع نلت دق
 اهبمانخإو

 بيغ ده

 رضحلا لنق راص كلذ ىلعو

 تايانح ا ىيقحتم نويسموفل ىارت ا. ةّه)

 يتانزلا ديحم ىلع ةماقملا ةيضقلا يف ةير دنكسالاب

 يف ةيرددكسالا قرحو بهن يف كارتشالاب مولا

 /(6 ةنسويلول ١؟ موب

 يالا يح + نم يثاب زورلا يتانزلا دمحم نا
 ىبلوا 1؟ موي حابص يف هنا نورسوقل اب ررق

 هيشملا نا هبالإو يان نايلس عم
 مهيلع هبنو طابضلا عج هلوصوب روكذالا نإؤ
 كلذ نأ هل لاقو وه ةضراعف ةنيدملا قرحب

 نم ةيظع ةيلوكسم مهلع بترتيب ُهَنإَو صن الإ

 0 طابضلا ضعب فاو لعءتلا كلذ

 ناو ياس نابلس ىلع اوضرتعإو مالكلا يف
 ةهج ىلآ هكوابب هجوتلاب رذقيح هرما روكذملا

 ينانزلا دمحم

 هجوت بأ ةحس

 ٠ لو كانه اهونكم يتل١ ةدملا لك 3

 3 يف ةليللا كلت تاب ةنإو ماظتنا ريغب
 ل ةنإو راودلا رفك ىلا يناثلا مويلا

 ظ 0 1م تيلاورمكلا

 2 ترايلسا نا 0-5 دلبلا تبع رك ابل

 | 0ا0 درايوهللا نم اني ريل ةنإو اهترحا
 ديم اه عباتلا 1 0 يم نحل

 إو هيشنملا ىلا طابضلا عم هجوت انزلا

 رجب روكذملا هبن اذيح يأس نايلس ضراع

 ١ ماما ةعم ىتب يتانزلا ديمم نإو دلبلا

 ”000 1 يم راع ابج نم
 ا0| لضتو ةعشاتلا ةعاسلا ةياغل هكوادب

 0 ولبلا ف قرش باب ىلا هجوت كلذ دعبو

 . اللطالا ىلع ةقرافي , 2يانرلا دبمج نإو روكذملا

 بمهلإو رسكلا عنف هر ةنإو راودلا رفك ىتح

 ع قالا دبمم نأ ثيح نت
 موي ثيل ةيشنألا ىلا ياس نايلس يالا عم

 21 ةنس ويلول

 ةهيجب نيعن هنا ىحدا 0 ثيح نمو

 7 15 0 ناكمنا 0 00 عبانلا

 ْ راودلار نك
 5 - مل ةنانعدإ هنا ثيح نمو



 تااكر 0 رع ا نا دنع

 انهصو ك انه انتبف ؟ هرغ كيِع يرد انك ضعب |

 0 5-5 ةهج ىلآ الوأ انهجوت سيدخل موي :

 كلذ نم ايف ترظن اهالا جا 207

 كرما يناس نليلس-بترا ضرفول 00 0
 تكللت كرتت 520 ةلسملا ىلا هجوتلاب ةقيثح

  كرادكح رما نودب. ةلقنلا ٠
 تناك يت ١! ةصيطأو ماحدزالا ةركك َج 7

 يلاهالا اهيف تن < يت ١١ ةعيظنلا ةل احنإو ةلصاح

 يلايع ىلع ثحبا تهجوتو ةطقنلا ا 1
 كيور قيع” شا كتلباق اما فيلا نم ظ

 تابوبنم اهديا يف 2 3

 نم 2 7 ترظن ج 5
3 0 31 0 
 ا

 ركاسملاو لااا دن تشع ا ا

 ا ا لعاال 2 اج دا تلا 1

 : ثا م 0

 يش ةالماح 1

 1 3 ثا نيلماح ا : 35 0

 تراقنا اما اردلا رثكتلصو الف لع ني
 0 عم تابوت 1

 1 00 1 ا 0 1 .- د دلو ' 30

 را ا ا ا رع ل ل ا يل ا

 دليلا ببنب تصح لو
 اهتبهن نكاسعلاو يلاهالا نا تلف 3 0
 دلبلا قرح 5 فرعنا .س 2 م كلذ تراظنا م ٠ نكاد 0

 يذلا وه يفاس نايلس - تعب ع

 3 7 هنا

 يدنا ك1 راضحا راض لانا ُِكو

 3 5 لكسو بين

 ( يتانزلا ديحم ) ضف ادهدفرعلا نب

 يتانزلا يدنفا ديحم وهو ةفرعا معن َج

 انيالا ْى ناك يذلا يثابزويلا

 اذه فرعنا يتانزلا يدنفا ديحم ىلا س

 (بيخ يدنفا دحا ) صخشلا

 بيغ يدنفا دمحا وهو ةفرعا معن 3

 قطروا يثابكب
 ترظن .له بيجت يدنفا دمحا ىلا "ني

 برض موي يناث ءاعبرالا موي يتانزلا ديحم

 ةيردكسالا

 نويسءوفلل كلذ ينم مدقن دقو من ج

 0 اتقو انعم اًرضاح ناك ةنا تلق يفا ثيح
 اس ناولس كت الف طابضلا لك عمج يأس

 ها م 0 دلبا| قرحل ةيشنملاب روكذملا

 ضيا انا ةتضراع 15 كلذب ىضرلا ميدعب روكذملا

 قبس ايسح تاكولبلا عيزو" 0 اذه دعبو

 ميدن يلع كولي و روك د قانزلا ديحم قبو ين

 انأي فيش عراش ةهج نم ةينانحا مادق يعم

 أ

 يقرش بابل انعم جرخو يريصا.الا ةهج

 يلانزلا دوم كول 3 ةعاس يا ىلا 0

 ةروك ذا ةهجلاب
 انيرقت برع ٌفصنو ةعسن ةعاسلا ىلا ج

 يعم يق رش بباب ىلا علطو
 يتانزلا .دمحم كولب اكعم ناك له س

 قيرط ةوطخب نيرئاس انكو انعم ناكمتت ج

 وايل دبع تليق نالت

 ٠رم رضح اضر يدنفا ديم كولب نإو



 فصنو 0 .اكف

 كدوجو تقو

 دلبلا قري نأ

 نم رما ىلع <انب اولوقي ل س

 .ليفلا اذه نم اًئيش عسا ل ج

 زاغلا |ورضحا نيا نم لعن ملأ
 جراخ ةدوجوملا يلاهالا نزاخم نم 2

 دلبلا

 *( يئانزلا يدتفا ديحمرضحم )+

 ةءاسلا 45 ةنس ويام 8 ثالثلا موي ةسلج )

 يزس ليعابسا ةداعس روضحب ربظلا لبق ١١
 كلب بهجن ءاضعالا تارضحو سئ را امان

 كب نيمإو كب قيغشو كلب غيلبو
 *( انغأب يدشر مهربأو كب

 ربا لا لكسو هاندا روكذا ا رضفما
 كرع رادقمو كتعنصو كين ان

 كنطوت :عجو كدلبو

 يئابزوي تنكو .يئانزلا دمحم يا ج
 ا ةنس ؟]/ يرعو هدايب يالا ع 1 يف
 اهب نطوتمو ةيبرغلا ةيريدب ىربكلا ةلحلا

 بها اما تاعاس ثالشب ربظلا دعب ج

 : || ىلافاكويلو

 ها هد دل عمرو

 1 لاب ياللا ا ماج 0-0 2

 12ج 0 ةاعت 6 ميجا نع ان دقأ 1

 7 1 ةنب كك 3

 2 0 ا كد 0 0 3 ةلصا
 ا ايس مصيال اذه ن ١.- هل اي

 . بابا اننا كلذ فالخو 0 انيلد ةيظع

 اهني 0 00 ا يكل ج
 كلذ دعا 0 ِ س



 ال 0

 كا
 سوردب فيطل ج
 قلما رسما ع

 عرازم لب نالا امروقشم نكأ ل ج

 كل نا كب نارن لاوقا نم ملع ل

8 

 ةيردنكسالا قيرحي قلعتي ايف تامولعم 3 .
 ناشلا ع ةياعت 6 موف ةفالخو 5

 تيضقو ةرددل تهجوت زوهنمد نم 1 530

 يناث يف ةيردنكسالل تهجوت مث اهب ةليللا كلت "0
 يلودصو دنعو عفادم عبرأ قلط تعمنف موي
 رفلونءر الماح: يعاس ناهلس تيار :يقرش بابل

 عم انقإوو' طابض نينثا ةعمو ناصتس ايار و 0
 وجر ممقاب لاجمتساب هبني ةتععمو 8 ضع

 يح  تفقوف 0 ىلا |وهجوتو موماما وهو

 مهلخ ذقيح تيأرف يركسع نيالا و رم

 ديسعلا 1 لأ ا الو زاغ ةزوكم تايرع

 دلبلا قرحل اذه نا ىنباجا كلذ ببس نع
 مقاذملا يرض اهتانجب نيسالاب ا

 دوجول ةاكب دليلا جراخ يرم زاظ ف0 0
 يلا يي :رافلالا ل امو كاه نزاخلا ١

 لص بوب رطل ا

 كب نرايلس ف تبارك قالكيت )0 :
 2 هبنو طابضلا دحا ىفاجو 3 ةيشنللا طسوب 3

 ةرخ أتم ىرخا ةهجل لاقتنالإو كسك : 3

 *يريرسا 2 1 لل ةيشنملا ن

 ربكلا ُْ 1 بوح م 2

 اطام ذخاو لال ناد رف 5 كارد تيل

10 

 ." توكر تابرعو زاغ تابرع ]و رضحإو
 ١ ن6 تيل مامتا دعلو 3 0 0

 يذلا لخلاب اهويصيو زاغل زاغ

 دز ,داربلا ة ةوهق فلخ نم تيرذف هقرح نوديري

 دا انآ ةلاكرل نم ترثلاب كلصو الو
 اذه ايلافو ىلا |ىراشاف نيفينتت نيريك سانا

 ينولتفب 3 نأ مهلاسن ينارصن

 دنع ياس نايلس ت 1 كلتا سلق َضس

 يبارعو هبلط تيار لهن قرش بابب كرورم
2 ْ 

 امغأ لوقي نم تعمس ينكلو اهرا ل ج
 كانه نادوجوم

 ركاسع ياس نايلس عم ناك له س

 سيلوبو معن معد 3

 ةلاحلا هذه رظن اًدحا فرعت ره

 كفالخ

 ةهجلا كلتب ينالخ رذكتقو دحا نكي ل ج
 يغاس دوبمحمو ىبارع دمحا ثي 1 له“ زم

 يقرش باب قالشتب اهنا ينغلب لب اهرا ) ج

 جوز لزامل'تهجوت ةينملا نم يبره دعب مث
 دنت لاعت يل لاقف تيأر اه ةنريخإو يتخا

 انجرخو ال لاق اننولتتي ابر هل تلقف جرغتن

 ملأ لو هيثثملا نم نيرباع ركاسعلا انيارف
 لعل نيهجوتم ميينأ انل اولاق مهيجوت ةهج نع

 ادا لروو انت نيل اداال ران ايع
 رك شاب يارغ نا انل اولاقو اشأب دوواد

 ليللا اهب يضقيسو ؟ هرغ باب
 قد نس ناك ينمو قيرحلا ءادنبا ناك ينم

 بهل ءابلكا



 ظ فيول ١ دصقب ةعم ناك يذلا فيسلا جرخي

 5١ هذجا هجارعل يتق ناقا بلاغ. ع

 معرض هس ةيطبضلا لاجر ىلع نوضرتعي ةعم
 ظفاحلا ديل الا فيسلا اولاسي ال ناب اونلحو

 هنظ ىلعو هرظن نع باغ شتيلوكتب اهدعبو
 نم ةعبرا اورضح مث لوف هرفلا ىلا هجوت هنا

 ىلا جورجخا مالس ديسلا ]وذخا ةرؤوادلا

 كلذكرضح ه هوخأ يلم اضيا ىأر ولو هرقلا

 ىحن ةعمو ةرينك برع دال اوأب 0 هرقلل

 7 هتبغرب ن ا روضج نأ

 ةداعس روضحو مثروضح ناكو ةيربجلا هوقلاب

 لع مالس 2 عقوتف دحأو 0 ُْ ظفاحلا

 هذخاف فيسلا هل مدقو عوضخلا ةياغب هتداعس

 رهاط يدنفأ دب هزم

 ةرجاشملا بسس نأ توبشم هنأ كثريح نف

 يلام دحأو نم فقيلا برضلا لوصح وه

 اناكييلُم وخإو وه هنا لونلا نإو قرم جالغلا
 ال ذا ثبعوه وينوي ١١ ةكرعمل لصالا ببسلا

 ةكرعملا قه ثادحا نيدصاق اناك اها لاقي

 مالس ديسلا برض نم تدلوت اهنا لاقي ام ةياهنو

 نهو كلذ لع بنر" امو نك يطل املا نم

 شيواحلا ونانو دو نواعملا شتيلوكتب ةسايس ءوس

 ارظن رولا .ك:رم ابوالا هيلع تناك امو

 يركسعلا ب زحلا نم ةلصاح تناك يتل ١ ناويهنلل

 ينظولا بزحلا ةناب الطاب دا يذلا

 دارإو نيكسل اب ديخا برض ةغلب امل الا ةعقاولا

 اال مر شر اريك ةنس
 )0 خردل ْ

 نمحرلا دبع نيسولا ريركسا

 يدشر ليحز يزعلا كا

 000 اي 5 0 0
 2 0 سس نواعملا ثيح نمو

 ” وبات ) اهيرض يهلم ناب نايعملا وتانود
 7 لديواجلااهدحاو رضحلا يف ا. الو اهضعبل اوفا
 00 . ا َخ ةياشاو اب رض مالس ديلا ناب“ عدا

 000 لكلا انين ”ضرالا لع قلن ناك روكذلا
 00 رهام يدافا كيم نأ ثنيح نمو

 مالي يدي“ نم ءيث ملعي ال
 سويرأم لوق نه تبث هنأ ثيح نمو

 ضرغلا يلا> ربتعإ يذلا يواسرفلا اكوز رايد

 برض اىخم لصحي ل نير وكذملا هاخإو يديلم نا
 7 ام دحا

 ( بابسالا نه لجالف ) ْ

 ” ىلع ىوعد ةماقال ةجو دوجو مدع رّرقن

 رباني ١١ هي مالس ديسلا هيخإو مالس يتيم

 رد يددنا فبطل بايخارخ
 م سييخملا موي .ةسلخب ررقل ام ىلع هاب

 اال يطا للطير رح ن5 ةنس اج

 هيلا هجوو مولا اذه يف رضح دقو سوردب
 : اهع بواجت © هاندا ةثيلل ةلكسألا اولا ةداعس

 يابس اك



 0 َ (شيؤاحلا ) ةنإو دوقنو كيَسلَو ةعاس ةنم عاض

 ش لحم يف شتيلوكتب نواعملا برض اًدحا رظن ا
 نا م )ع :ل وق هرقلا ىلا وعلا دعب امئإو ةعقاولا

 202 هنإو هعارذ ىلع اصعب 6 وكذملا نواعملا :

 77١ "اذه ببن هل لع ةعقاولا لحم ىلا ههجوت دنع لاق ام فالخ فرعي
 - برع .نبا دحإو برض لوصح وه ه ماحدزالا || هنأ ررق شتيلوتتب يجثونلا نواعملا ع :

 . لزتللا ف لخد براضلا نإو .ىل رطا ام 0 ىاانود تسوي عم هجوتو ةرجاشملا“ نك" هفلب ١

 درج طفف اذهو ماحدزالا ماما ا يذلا | !و.دجبو 00 ايلا بواب

 بورضملا الو يلطلاملا رب لو عمسلا

 نكاسلا يجلانرج ا اكورالبد سوبرأم نآد 38 0 0 هحرج ن عر ض

 مويلا كاذ.يف ةناب ررق ةنابللا لوقهرق راو || روكذملا يلع ىلع ضبق انمل هنإو نبع

 ماحدز الا رظن دق هلزنم ىلا اهجوت» هرورم ل اح || يئايلتلا و برضا رار 7 ضع

 ىلع ىلم رسيالا ني يف حور مالس ديسلإو 0 واجلا ينو هيف تريقلا رثكاو

 ... .ةلاح ىلع هنا ويف نظي ءامدلاب اًنولم ضرالا || برعلا نبا شبواجلا ةطسإوب وه صلخت نأ
 اصخش نا ك انه نيذلا مإور الا نم هل ليقو توم || . ةداعسل ةيرابخأ 0 لوف هرفلا ىلا هجوتو

 قو لزنتملا اذهب برهو حورحخملا برض يلع ام || ال ةنإو الصاح ن اك يذلا ناهيغلا 2 ظفاحلا

 طبضي نا دارإو مالس يلع رضح كلذ ءانثا بيبا نبا شيواحلا مسا ف رعي ٠
 0 ةيطلاملاف هوتاه 0 براضلا || ررق نايلتلا شيواجتا ا تشين ل

 5ذملا لزتملا يف اوناك نيذثلا عم ةراحما يف ا 0 شتيلوكتب نوامملا عم دج 0

 35 0 لو اذه لك وبرضو ةعم إو زجاشن ماما .برعلا دالوا ترم ماحدزالا دجو املو ٠

 لدلك رصج ١ كو دحا ةيطبضلا لاجر ||. ةي' نواعلا لخد هلي رش 00 8-0 ِ

 دحإوو شيواجلا ىتانود دوي نواعملا واع صيمت زاذن ةهربب اهدعبو ع

 راصف ةفرعي ال برع نربا اضيا شيواج || ىه راصو هرظن نرع باغو قزم روك ذملا“ ٠

 برضي ةعقاولا نع لاسب نا نود نم نواعملا || ناك اف فطلب برعلا دالوا لكي( شيواجلا) ٠
 برض ضخالاب و هديب تناك اصعب برعلا ءانبا || ديسلا ىنعي ) نالا نمل اب وه يذلا صخشلا نم م 20

 لوم كربلا ىلا هوز ناب اوما لقعإو مالس يبيلم يشنخف هنا ىلع هينوبلاب ةبرضو ةمتش الإ مال

 ١ ضيبقلل مال يي ىلع وتانود شيواملا مهث || نومسملا صقشلا خا ةبرض كلذ دعبو هلع ٠

 . " برعلا دالوا يف :ىتحا ةنال كلذ ةنكما اف هيلع || ضرالاب عقوف هسأر ىلع اما يع 1

 : نرا نشيواجنا .داراف. نواغملا موب رض نيذلا || هذلا فيسلا ةن» ذخا اصعلاب ةبرض يذلاو 2 0

: 9 : 



 00 يخخ ا درا هدروتق زارتلل ةزيك" <
 ١ ( مالس درسلا ) 0(

 0 ا لزنم مامأ رسيالا نين ف حر 0
 م

 ناجتلا دينملا وجو ةيشي واحلا

 براضلا نا لوقيو نبتوابروالا نم ةعامج

 نرد ةلمج دجو مث روكذملا لزنملا لخد هل
 مضعب نوب رضي و نعومجم ةيطل املإو يل اهالأ:

 لصف لجال مطسو ين نواعمللا لخد الو

 مال يلم وعدا باضاآ وخلا ةمرض نفيادملا
 3 وتانود فسوب شيواحلا مدقتف ةنوبلاب

 يلاهالا نم ةلمج ةدعاسمب اي و رضف_هنع

 ةضرق لع نب عضو ب ,رضلا نم .هتقياضم بيسو

 هيلع 0 هسفن نع ةعفادم بيهرتلا دصقب هفوس

 هراضحا راص اًريخإو فيسلا ةنم ةنخإو ييلم

 لكاشملا عنم لجال لوق هرثلل باصملا هيخا عم

 تاشوانم ضعب النعاح لزم تللذ دعب هنا الا

 ريغو ةيران ةحلسا قالطإو ةيطا امو ىل اهالا نيب

 مالس يلم نإو رضحلاب ::ضوت ام رخال كلذ

 افا روكذملا شيواجلإو نواعملا برض ركنا
 ةيربقا ل رضع ىبلا كاذ ىف هنلم الل هتلر رع
 ضرال اب عقو ةنإو طل ام لجر نم نيكسب هيخا
 عبو ءامدلاب اًنولم كلذك هذجوو هيلا رض

 ةِ دعص براضلا نأب نيرضاح لوناك نم
 د. حر طرب ناب لختتلاف يملا كلف لدتم

 ممومري نييواب زوالا ]وناك كلذ ءانثا يف همازحجم *
 امل دو لعد يذلا بيلا نم توظلاو
 تارايع  قالطإو

 يلاهالا ىرم ةينك ماتا كغفمجاف 2 :رفالا

 ةيطبضلا ل اجر نه دحا كانه نكي لو اوجرذتيل

 ىلع ضبقلا روكذملا لزملاب لوخدلا دارا او
 شب واجر ضح ةءوكحلا ىلا هليصوت لجال براضلا

 كليابشت خنرف اد 23

 0 00 3 0 نيضناق ا

 ا 7 تذخا 0 لوق هرثلا 3 0

 00 ةوبق ةهيج ن ا نك

 ظ ل بعصف برضلا هي اوعنراق ةيظل اهلل

 : اس اف (هكرتاو يبجج نم شرقلا
 7 اهبهب رضو ةنيكس رضحا هلمم لخدو هبَسب راص

 . هسنن دجو قافا املو هيلع يشغف رسرالا خت يف
 ' ككمو ةيل انيبسالل لأ 3 ةنابللا لوق هرق ْ

 5 د ىت> ابيرفل رهش وحن اهب
  لوق ةرذلا لوا 0 هاط ديحم نإو

 | كذا يبي نم يش لوصح م لعد ال ناي رف

 ١" لوق 0 دلل 0 0 ةلئاعإ

 ناك دقو يجيل* ىلع ينعا هيلع همس ونانود
 / ههلست درب مو شيواحما دي نم يم هضبق
 "ذم فهلا اهقوبو ظفاحلا ةذاعس نود -دحال
 ” ةنابرهاط يدنفا ديمم ررقو ةنج راصو فيسلا

 7 لؤا نواعم هنوكل الا رضحلا يف ةبقخ عضي م
 0 زظان  سفيرت ويسوم كاذ ذا بيانو .سيلوبلا

 7 ناو مويلا كاذ يف ةتباصا ةبسانل لوق هرقلا



5 

0 

 نيادم 8-9 ةقينح ل

 ريغ ىوعد ف ا تردي 5 تن

 ةنبقحلاب يناوخ اذه نأ ا
 الس يجيلم

 ل .يوطحي 3 00 مدعو

 ما روكذمللا يلم يخي

 ا 1 00 له كلذك ناكإو
 | خيرات يا ينف كلذك ناكتإو كلذ صوصخم '

 ان دفا -- هلع 0 يذلا ' امو 1

 ءارغشا ن 0 هببسإو شيشد نع يف 3 ا 1
 تاو * ةيناذلا وأ ةضملا و ل برع يه 4

 0 هما ناكل 53 4 0 1

 ْ 6 0 الف ل هاكتشا 00 راكي 0

 نك ن 5 ةعمو يدلو 0 0 5 0

 0 ع ك

 اهقو نوجا رومأم نم ماهتسالاب 9
 نديذلا يت ونلا نواعملاو نوجا ا

 يد 5 جارفالا - هي نيدوجو» 5 :

 لردع ديلا رمأب 0 ١ء اك هنا ا مل ى ىو 2

 دقو أهتوفرم 0 نض 0 ما 5

 هيك 02 ١

 1 ةيمولعنللو: كلذب. ةيلخادلا: راطخا 0 تت
 * ريشاتلا

 م دبع 0 دلو اا :

 2 لبق نإ 8 ”ةفينح 2 ل 5

 ةقيفحو ين ا 7 يك تحن ة ياببلا

 ةثداحلا لبق نم هتيكتشإو روكذملا يجيلم نياد

 دلطيصلا» اكل صوصتم نع ل نك د
 نابلس ناهلس
 ميركلا دبع

 ردكم 7 0 مارا 3 ام.ةومتن 4

 ىبنوي 1١1 موي بلا لوق هرقب 0 5

 ( ةلظناحلا نم ةدافا نض ةدرإو 417 ةنس

 ةماقنأ 7/40 هرغ ةيضق ف 2 ىارت امو )

 ةهمغ يف مالس ديسلا ديخإو روكذملا صخشلا ىلع

 5 : تر ةيطبضلا' نم ةدافأب نويسموفلل ةدراو

 ( 1١؟١1 عرف 986 دنس

 لك مالخإو ءاضعاب اًرضحم 68 ةنس وينوي ؟

 0 رهام يدي دام نم

 يب ون نواعموينجوأ شي

 ا فسوب را شفط ديم 200

 ىلغ لهشي 2+ ةنس وينوي ١ او 414 ةنش بجر

 .برض لوصخ نع غلاب روك. ذملا مويلاربظ دعبةنأ



 | ةوهق فلخ يطلام صخش نر نيكس ةبرض
 ا <ترعا دو اج دحاوَو ىتانود تالخاف زازفلا

 ةعقاولا ل 000 ةمسا فرعا ال برع

 5 0 زف ةهنج ن» ليف 0

 نوط نم صفو الا رشا 6 نع ديسلا

 | تدراف نيهلا ينيع يف ةينوبلاب عدلا

 أضعو الأ رعشا اف ينب رض 2 رظنا نأ

 ىلا تثفتلاو يه عب صل ةيكسم اهذدنيعف

 يجي حو ضرالاب يتا. اهتقوب هترظن يذلا, وتانؤد

 ةلوغ بسال لجرلاو ةينوبلاب هيف بردضلإ ناك

 مدءاسا برعلا دالوا تن'كو نوعلم اي يئارصتاي

 بايسا يف اوذخا .مهنا':ةياغل مشلاو بسلا يف

 يناقلا برعلا نبا شيواجتإو نايصعلاب يرض

 ةلزانلا.نايصعلا ىتلتي راصو يثوف مانو .ضرالاب
 تنم ذدع تكل هالولو يح برعلا 5

 ةتسركلا باب ةهجل سانلا ت 0 نا الو ةايحنا

 ع ينعزو و برعلا نبا شاواخلا يتموق

 لوفي راضو لوق هرقنل لوصولا برق قاقز

 تلصو ىن> لدحو يرجلاب عرسأ نآب يل

 نم ةئالث ىوس تادجو ام كانهو لوق هرقل

 تابلطلا يف اوناك ملغأ لرأل ةيغاواخا

 نيد نيظن 1 لوق هرثب ثحأ 2 صق

 | شيواجنابلا ىلعورادكحلا ىكءكانهةيتون اوناك

 . تلقف تنك ا شيواجلا وا
 نكاسع ةتس يا ةسهع بلاط ىناب ركاسعلل

 ب 2
 , || لصح برع نبا اصخش ناب انل ةيرابخا رض

 واج تاسرإو كلذب اهرابخال ةيطبضلل

 ب ضي هرب سفير ا ظان ىلا

 7 ةكرملاب دفن ل 3 يد 11

 . ناك يجيللإو ونانود ىلعو ىلع .ناك ام ةفاكو |
 0 ركو هدي نم فيسلا .كرتي نأ دري ١ اهتقو |

 3 ١ رهاط ع طظناحلا أني رشح كلذ دعب او ْ

 0 ١ عياد 2 وخل راآ ةنش ْ

 000 تحاهر اهعايجا رثك لاتلا ترظن
 الرج ىلوت هزل بنك رار لع

 1 0 موك ل اح ىشب 0-0 0

 آو رضحا بلع يو مد هقو هفنأ نم لزان

 ةهرب دعبوونانود ففيس هديب وان وك بما يبل :

 0 ثانب عبسلا عرأ 0 رغما اه :قئاقذ 1
 2 ريل ليم لا

 0 هذب نم فررسلا ذخأي يذلا ن نأ دقي

ذلا وهو يدينا
 ظ ىلا قع ند ٠ تفيساأ فشلا ي

 7 فالح الا نم ضمب حافلا داحس ةلسأ
ملسرا نيباكملأو يرودلا باب 4

 . ةيلانيسالاللا 

 ١ قينيجوا شتيلوكي 2 لا فل نور ناو عملا 5 نييزإلا' لفن
 7١ نحو مالس ديسلا نم نييك لأى

 3 8 ةثداح لبق نيم رجس ناك 6 5 نه مالس

 3 1 .ء 21 ةنس وينوي ١[

 00 نم عا ل : مالس دسلا انل 3

 ا ةئس وبينوي [١ موي ةثداح لبق

 مالم دينلا

 ٍ ضخ ينم قيولطم نيد صوصخب ةيطبضلاب



توجو اأو لدي لواعا سا غا
 

 يمل 1١ رضحا يلا تريجنا .قيراطلا»ا

 0 لجال 00 قون 3 0

0 
 3 00 م

 الس يل ب
 دق ةداملا هذه هي رييبالا ه١ را
 يتلم نع لئانلا يغرفالا 0
 نع لتس ةبرض اودارا زوناكا نيرشاتلا نإ ةقرلا هذه لوصح تق يق رفح لاب مالم ١

 لاقف ىأرو عمس اسحب 1 ُق هتايوطمم ]

 نيروكذ ذملا يي 3 يملا ةهجاوب
 يذلإو شيوعا" هبيذوج و :انود يجسا 7

 يس 215 ةنس وينوي ١١ دحالا موي يف هنأ طلع
 تنك انيزتل بظل دعب ينرتا الث ةءاسلا
 ىعدملا لوقهرتلا ترواعف هنابللا لوقورتب
 ةهج هي ةكرع» دوجوم هناي ينربخا وينيجوا 0
 ةكرمملا ةهجل ةيوسانهجوتو ينذخإو زازتلاةوبق ٠

 يطل املا صخشلا لمجب ةيرلا ةوفلاب لوخدلا ٠ ذبل مالس ديسلا ىلع اًريشُم )اذه اندجوف ' ٠
 لم ف ىبرهو ةكرملا ةعه سا 007 ١
 هسلاعم يا يملا ةيبجلاب نئلكللا .٠
 ةنم ماهنتسالا تبحر و كلذ ضو 3

 ناك اهقوبو ينبسي راصو "ىلع روهف ةبغري
 (مالس يلع ىلع اريثم ) اذه ةعم ادوجو“

 ىلعو يناا ىلع هينوب ينبرضو اهتقو ينبذج يذلا
 يل ديد رضئار ىلع يب رضو ثاين 2 ةلج ينبع

 ال نرعل ارح هيب ترظن دقو اهب احر

 ةفالخ يشب مآ هب عقو برضلا ناكنا 3

 كنعو ضرالا لع تعقو برضلا ةذش نمو

 نا مث يناعت فيسلا ذخا مالس يهل يعوقو

 1 طرض ]ء رجا برعلا دالوأ ةيقي ودل
 رقهرب دعبو لوقءهرفلل هب هولصواو فيسلاب

 ىجيلم رظنو ظفاحلا ةداعس لوق هرقلاب رضح

 ينوكلاح اًضياا ينرظنو همم فيسلاو و كدا

 رمأ ةتداعسو يسار نم لياس مدلإو حولهم

 نأ دمي ' انإو دو نعرك كمل نه فرسلا ذاب

 ةياطبضلا يثابكح ةفرعب ىلع فشكلا راض

 12 الرق ل انافنو انوسرل راك يذلا
 ينم يبارض امدبعو كترفالا ةيل اديبسال لاسرا
 ةعاس ينم دقف. ضرالا ىلع تعقوو روكذملا

 نونثإو فصنو يخيف ةعبرا اهمت ةعق ةضف

 ةريمويب. ةيل اةبسالا يجوت دعبو ترف هنج

 نامت بانجو ظفاحلا .ةداءس يدنعل رض

 ايل اتياىتالسنق ناجحرت تانجو اسضاّرف ةيتالسنوق

 اذه لثب كلذ نع يريرتن اوذخإو مفالخو

 0 هبييذوج وتانود
 هتامولعم نك لكسو شيلوكين رضا اذك

 لاقف

 اوبلاب نيا دجوا شيلوكين انا ج

 8 موي يف نا ةللعا :يذلإو هنابللا قوق زتي
 يخرفا عبر الا ةثالث ةءاسلا 4 ةنس وينوي ١

 . ذا لوق هرئلا, يحمون تنك اذيب ريظلا دعب



 20 0 تردضح 0 بَرَض

 ةيردكجسب تقاوم ' ه تجرخ انأو نينو

 يدلبل تيجوت ودط 15 يكرم ضاضننا دعو

 2 بلط يراه دقو يلها لع ةلطالا دكصقب

 + انه لا الكيرإو ةيرادلا يهل
 45 ةنس ةجححلأ 1؟ يف يريرقل اذه

 مال يل
 يأب نجا

 جو رخ 0 يذلا 0 موو 3 ةنص

 كلذ ةقيرطو نم“

 دعب و يروصلا بابب انو#م* تنك يننا ج

 6 1 لا نب ام تبوح دما لل  ةضراعم لودح مدعلو نوجا ١ بإوبا اونو

 يتدوعو يلايع ةرظانل يدلب ىلا يجوت دعب
 يناغل أب

 بابب نوحجمل ١ ضوا نا مولعملا نه س

 دفاف تاذلاب باوبالا كلت

 انيلع ةقولغم تناك نوجبلا بإوبا نا جا

 ليقو اه نينووسملا ا لجإل 2- 0

 مل ةروكذملا باوبالا هت ىرجا يذلا ترا
 ةضراع لوصح مدعلو 1 ءاننا ةيشا 0

 نكيدوجوم اوناك نيذلا ةيشإ 0 2

 اورضح ناو ١ ا ير 3 نوجا
 تم يجو رخ دعل أنا 2 مهفزعا : 3

 ةيشو واج م بوب لا 2 ؟ىدلا نأ للليق نع

 00000 7 يلوح اذهواطتقف برع ءانبأ

0 

 0 00 ةلاغش تنك كناب

 و ع 00 رغتدلا 8 كلج يذلا اف

 انو مسمع لجرا كسل ١ نوعيب اوناك ندذلا
 2 0 0 ل ريمخو مط كض 0 0

 0 ما كلذ َلَع كل عا 35 0 2 آس

 5-1 ةقيقحلاب دفا
 كلذ نك اذكم ره لصح يقذلا جا
 ا قرم نيبلو سو

 ناخد ةيفو ىراشمه

 0 : مالس 00

 00 هنأ ملعب ا ب كاب نم نأ نع
 : 9 0 يتلا عرجاشملا عق 5 ىلا كروضح 5

 ١ راق 3 + كاس 5 كحل نب

 70 عدن طبرلإو طبضلل ةلعتسم 31 دوجو
 ا ردد كرمال: دوعصلا يلاهالا يآ نيانلا
 01 45 ةنس وينوي ١١ موي ةثداح كلذ ىلع يب ىت>

 7 دنأ تنيك مآ كلذ ىلع كارغا ادحا لهف



 م 2 03 ل 00 رح 5 0
 يكاد علوكيت لوق هرقلا نواعم سا
 ام تفو هي هع ىلع ةيولاب هرضا كنا

 لوح مكعامجا تّو ينعا ةعقاولا كنعبر رض ١

 جووجل 0 3 5

 انراط اي 7
 ينايلتلا شيؤاجلا وتانود .فسوي ُس

 يوساو لع أصعب ةتبرض كتان كيلع سَ /

 ضرالا ىلع هعوقو دعب فيسلا ةنم 1
 كباوجاف ةبرضلا كلت نم .

 اضع يم ناك الو ةنيريشت اخ جا
 مالس يي 6 :

 6 1 م

 ب ند تناك يتماقإو 5 اكيبسا ج

 لتزنمب يكسو نا يتءانضو ةنس 18 هله 7

 قو ا بلا هو دمحا تنب ةطاف يتع

 ىبنوي ١١ دحالا موي نأ وه ةينيكلاو ةراخلا ذ 2 2 7

 0 ةيردكسأب ةثداع موب ينعا 5 ةنبس 0

 ةهج نت كلا يلغرف نود جاحا نراب لاغش 5

 نم تعلط. ةهربب ربظلا دعبو ريذن جاحلا عماج :

 و ناخد ةيقوأ فصن ىرتشم اًدصاق 0 1

 ةيلا ام .نينثا.تادجو زازقلا ةوهف دخل تلضو 2020
 1 امو ةفرعا ال لسم دحإول كبس عيبم 2 0
 الأ مم ناك اف شط هعوجر دارا كيسا 0

 تلقو لجرلا يلع بعصفق برضلا هيف 8

 نسسحا هبيسو يبج نم شرقلا ذخ )منه دحإول 2 ٠
 ينيد يل بسو الأ ةنم ناك اف ( كيلع مارح 315

 ْ مالس ديلا سا ةعحكو ناي املس ديلا

 م

 ٠ مسا فرعا الو يئاربلا ةفاقشلا .موكةهي لايك ||

 بلل[ إو رمإو رفخا ركاسعلاو مزالملا |

 ردرقت

50 4 

 يذخ يف اهب يتبرضف هنيكس رضحإو هلع لخدو
 .لوق هرقب الا يسننل تيعو اس 3 لايغلا

 ةدكم قا بر يل اوين الا ديلير3 هنو ةءابللا
 تجرح 1 نينالث وأ و نيرشعو ةيناع هب

 راصو ةيطبضلاب ترضحو يئافنش لوصخل اهنم

 غيب ةيردنكسا رض .موي يناث دحل اهب ينج
 ةفرعمب نجل ١ ب أ ٍّض لح ةناف ربظلا تقو

 جو زاملاب:نينوجح

 اكد ىلإ تهجر لكامل: تنيلرح ا
 ةيريدملا ةفرعمبو ابب دوجوم انأو نالل اهدهع

 يريرتن اذه انه ىلا .ينلسرأو ي ا اص

 مالس يعلم همسا ةفصو ويخا ملاس ييبلم

 يتءأقإو ةيفونم هشينط يل اها نم ركذ اك سا

 يتامح لزتميريذن جاحلا عماج راوجي ينكسو نارف
 دنحالا موب يف نأ وه ةينيكلإو هيفص ةوعدملا

 ةيردنكسا ةثداح موي ينعا 5 ةنس وبنوي ١

 00 ةسأ نءيزم ضعت مش الغ يل

 الام لب نيبأب قرخلو زروكلملا ديا
 تم تعاطف ةنيكسا مالس ديلا د برض

 0 يخأ تدجوو يرجلا. اع عرس نرغفلا ْ

 "رت رو رضاقلاب يرانتلا نع تلتم الي
 ةروك ذملا ةهجلاب.ل زاب علط هنا يلو ربخا نرؤسملا

 هليصوتو هراضحال يد لزنملل دوعصل أب ميع لذ

 .شيواج دحإو رضخ ءانثالا يفو لوقهرفلل
 نم ناك اف هبرض .|ودارا نو رضاحلاف .يغرفا |
 ىخأ برض دصقو .ةهفسلا .يوسو الا روكذملا ا

 شي واجلا عمانو ذخإو برعلا ةيشيواجلا إو رضح



 | طيسقتلا فيفخت يف هجرتو تاليصحت فب بتاكلا
 يل تلاقو: يعم تانلكت اهتلعبو كما اف 2 1

 يداهجلا دياف يلع وعدملا يتحوز دلإو يربص
 امو ةنابرتلا يف اقباس امدنقمم ناك يذلا

 | خيش اهيلع قدصم ةناضلإو اهقو امدنت#“ ناك
 ععاج راوجي © هرف خش يلوت» وعدملا ةراخنا
 ريذن جاحلا

 نم ةنامضلا تنيطعأ

 ةيطمقملا ولي نان اعلام ٠غ جا 0 خ
 يع جارت النير 0 يركسع صفت رض

 تجرخو
 1 0 دك لبق كنا اننلع س

 دال هرم يتيح لع رومألا ع تح

 ا
 صمت نا كلاوقب كلذ نع تءتكاذا[. ةطبضلا
 نم ثتجرخو كنع جارفالاب رمالا غلب يركسع
 ٠ روما ةلباجم ريغ

 تربخأ عمه ١ نم تجرخ انا ج
 ِق يورخ ناكو ور 0 ةلباقم ريغ نم ينعأ

 يور دلو 41 ةنس بجر ؟١ ءاعبرالا موي

 يف تأدتبإو لغش ريغ نم سيما: موي تيغب

 راوجب نياكلا ناثع نرذب ةعبجلا موي لغشلا
 مالس يلم ريذن .جاخحلا عمأج

 مخ ع لاي
 رص ليف رأت
 روضحم 6؟ ةنس رياني 1 تبسلا موي

 نويسوقلا سيئر يدشر اشاب نمجرلا دبع ةداعس
 نويسنوتلا ءاضعا كلب نيمادها ةرضحخ روضحو

 أ 2 5 7 يَ راشخلا م

 0 ا اددطلا رم نراقب انينرت كنرفالا |

 ١ نينواعم, دحا نع كنسلطو نجلا نم

 "1 عامر لليل ةنالن ةعاسلا 0

 ْ ' ةئس

 ا ىتني نبش نرقي تنك
 . ةعاسلا نرم هيف فتلكتشإو راذن جاما عماج

 11 كاج .ترغو رهثلا لبق ىعأ اليل ةيناغ

  ينوربخا مهفرعا ال سانا ضعب رضحن رصعلا لبق
 : ينارصن دحاو نم نيكسإ برض مالس يخا نأ

 5 نرفلإ نم تجر اًيمرع ضراالا ىلع عقد و

 ش .زازقلا ةوبق نع برقل اب ةةدجوف هيلا توجونو
 7” "2 تطبرف ءامدلاب اًثولءؤ. ضرالا" ىلع افلم
 )داك كلذ ءانثا ينو وه دمارجم حربا اذه

 0000 راكي سانا تعتجتاف يحال براضلا وبقي لخد
 )دله لرآك امو دلع نوجرنتي ياهالا نم
 "0 ىف لؤحدلا اندراف ةيطبضلا لاجر نم دحا
 1 . لحل هليصوتو ]ول شقا نارصلا تب

 , 3 : راض يخا لجر . طبرا تنك انيبو ةموكلا

 جترفالا كييابش نم اننلغ ةيران تارايع برض

 00 نيدصاق نحنو  ينالت شيواج رضح اهدعبو

 0 برضلا انيف عقوإو ينارصنلا تيب ىلا لوخدلا
 70 اردلرأ ثرعلا خالواق كلذ دعب هيدباب
 0 0 ةينيسل | وهي بم كاذ ئاف هزيرضب

 ني يف اهوك ةلاح ةضلا ىلع ضبقلإو ةطبض
 | اورضحت الع نيضباق نيبثالا نمت انرضح
 7 لوقفرقلا ىلا انولصوإو برعلا دالوا نم ةيشيواج
 7 اموظنحو ةحنسلا انيديا نم ]وذخا كانهو
 71ج نأ لاقو ديلا اةوطخإو ظفاحلا رضحو
 2 تدعقو بهذو د ةضوالاب |اخذإو مهلعت يث مه ةيزمسلا



 ١١ باهرا نوه ا 1 اذ

 اجارخللا ترض صا[ 0 3 3 ٠

 ةعقاولا لحم يف ةبرض اًدحا ترظن ام ج 3 0
 دارذ لعاصتب فرخة يا 0

 :نشلاال1 05 ننال

 لح كروضح تقو ْ يأ 0 سا

 مد مد لئالو ني 8 اس امة

 3 نظن ام
 تيار و.ةمئالا ل 8 ا ا
 0 دبع ةيس كيلع له ماحدزالا 0 ٠

 كاما
 دحإو هنا تل كانه يبجوت دنع جا 0
 برهو ةنيكسب برع نبا رثن برخ يطلام

 اذهو 00 ةينامأا نإ الولا 3 3

 اك 0 1 00 موي

 يدغر اشثاب نمحرلا دبع ةدايسص ل

 كب تبا دا ةرضحو نويسموتلا سيئر
 قايد ةسأ يالا صخلا انف لع ءاضعا

 كل ايو كتعنصو كما 000

 . كذل انو
 يرو نأرف يخءنصو مالس ؟- يأ

 نيرشعو س# ون هرغ نأ ربي ) - ال

 ' ةنس 3 ذنم

 ونوباا 2

 . راسل لبق 5-55 كنك و

 0 ين هيام نيد

 ةيطبضلاب كنج 0 98 ا
 م صقل نيد يم ايولطم ناك 3

 ين راصو ةيطبضلا

 يشأ اكو سس

 ينابلا اما ذخاع 0 3

 ةيطبضلل كاراراملا تفقوت ةنايلا ا 9

 ليصحت ١ وو ماما ينورضحأو

 ليصحتلا رومأم منا ام:
 ةسا ملعأ 0 َج

 قيلح مأ نقدب ةتئيق 0 سس

 هنع ىلا ليصحللا رومأم ىرجا اذأم - نب
 هردق يذلا طيسننلا لبفا يل لاق ج

 كلذ لوبق نكما اف: ارهش اغاص اعرغ نوح

 ١ 57 نجلا ند تءلط ةدص ياب س

 ةاسمملا يتجوز ةلاو: تال تعلط. ج



 ورا ا رحال ير ا ىو نم

 ني در رعو 1 ليماملا ا تانب عبسلا عراش

 يهجر كاف نو اهمراللا لطم هداك قلا
 ( تقتحتو ناجل ١ نم اًنيِش َفْجا "لو ةيطبضلا ىلا

 اهدعبو ةئثنلا ت افطا ةيداه#لاركاسعلا انيقي ةناب ٠

 لوف هرق ىلا تؤجحوت ًالاحو يل زن ىلا تدع

 نا تدجوو يلاءلا رودلا ىلا تعلطو ةنابللا

 نواعملارماب نيزو مناك جنرفالا يرام لك
 نانئطال مهم رينك لزانم ىلا تهجوت اهدعبو
 يفو ونام مهاب اونظ اوناكن يذلا مايليماف
 0 ةعاشأ نم تمع ا موي يلاث

 ا يي يا دلاب رماد ف املا
 - نعم نيرنك- لأ تاجوت ةدالا زد ِق نبسبسلا

 داك ىلا قيلوللا طابق ترق نيرا
 18 مهل أسو ةنامأ عبو هيف يل نم ةيردنكساب

 وه ليدنق تيما 0و 5 ناك ن ١

 ماع ع وعلا وه 5-5 ل يأ يلوربخاف

 رذغقو ةيطبضلا ليكو ىت> لصح يذلا .اتلطم

 ةرقنال ليدع دجلا لونا ىلا فيون نناب قاتم
 ةيطبضلا لكو مالك تقدصف نابع ناك ةناف

 ناللو ةكرعملا ءافطا يف دايتجالا ةياغ دهجي

 ةعان |يف كشاأ يدنع بجوب 65 رظنا ١

 ليدنق ذيسلا صوضخب
 اكوراليذ سويرام ْ

 ةيزادكسا قينحن نووسوفءا عا
 نيماآ دمحا

 روض 45 ةنس ربأدي ؟ سونا مود يق )

 0 نوبيدموق ءانضعأ كب نيمأ وؤعلا ةرضح

 كعلو وتانود ففسوب راض راص ةيزادكسا

 قيراطتلا

 *. ةعاسلا كلت يف يرظن نع باغو ةقزمم هصيقو

 ديكس ميقعو ايل اتيا يدلبو ةنس مال يرغو

 .ه 7 6 1 ع نيراطعل اب يكسو

 : 2 ُك للا كوق هر نم 0 يرو

38 2 
 يضم دحالا و يف ثرظن اذام -س

 5 ةعاسلا 000 8 -

 ١ يجتون ةنايللا .لاوق هرفب تنك اتيرفل فصنو
 - نا لاق جاوكي اجاوخما لوق هرقلا نواعن
 3 يلد تسبلف ةرجاشم هيف لحم ىلا ةعم هجونا

 | يظارإالا عراشلاب زازقلا ةوهخ فلخ نم قاقز
 ! ' ليلل درع دالوآ نم اريك اماددزا اندجوف

 1 . اجاوخلا لخدف هباب رسك نيدصاق لزتنم ماما
 0 را ةهربب اهدحبو ماحدزالا كان ق جاوكيت

 كب نا نيرضاح اوناك ن 1 تقف انآ انا
 0 طبض زل ناك اذإو ةيامضلا اجر نم ناف
 0000 الطب إو طضرمإر ١ ةظضا اناف دحا
 | ١ كاذ هين تراظيف فادا لكب ميلكا ثرصو
 ١ ىصبو ينفش : نيعلاب .نالا وح اصخش تقولا
 « قار ضن اي كوبأ نعلو » يل لاقو يجو ْق

 م أهدت كلذ تيدب تضرنو لع ينفذ



 5 د ىلا رع

 2 ةنيب ريصد 54 فيلا 00 7 ْ

 ءهاضعأ كلن .تسبلل دل ةرضح ف 9 2

 اكوراليد سويرام أجاونملا ل تود وذل

 نراك ةنإل سما هروح مدع نع رذنعإو

 مويلا اذه يف لغتثي نويسوفلا نا نب
 ا ابدللا ةريغل ابا رذعتو تنكو: لاقو

 ا ييلم عدلا تيار اهل 00 ١
 ةريثك برع دالواب قوفرم. نوق هرقلل رضح

 3 ةعبرأ وأ ةثالث ردق يركيسعا كك ةعبو

 يأ“ روضح .نا ربظيو هيرودلار تاسع
 .ةيربخلا موشي ال ةيكرب ناك عب. نءو مالسإ

 ةيبرعلاب ظفاملا ةداعس روضحو مر وضح ناكو
 ظفاحلا ةداعس ريظ امدنءف 0 0 تأ 55

 البور ضح اشايلا ناف طوتكسا مالس يلم لاق
 ضرعو مالس يف بلم علو حرطا اشابلا ارضح

 فيسلا هل مدقو: عوضخملا ةياغب ةينيكلا هله“
 ظفاحلا روض رهاط يدا ديحم ةنم هنخاف.. ل

 نانتطا لصحو ةكردملا تكس كلذ دعبو
 رضحو ةهرب ظفاحلا ةداعس دوجوب للا كلت :

 طظفاصلل لاقو ئيرعلا ءانبآ نيه شوا
 نم ةيران ةحضساب برضلا نيراج حرفالا نأ

 نم ريثك جوت ناكذ ظل 000 |
 0 رانلا برض تب ا يلاهالا نمو 0

 ةكسبو اهراوحجو ليماطلا ةراج ُِق ةرينك تال "0

 نير راقإ يق تلو انلذ كاي عسسل ١
 ىرتو ثوببلا نم رانلا جورخ دياز: رظنا 4

 ليوق هرق نم برقلاب لصو ىنح رانلا ب
 عبسلا ع عراشبو ىتح هئارو نمو 0

 يجول او ع هداك ر < عاق تا
 نووفتي ا ناك مهن اننإ ترض نيكس انفبا

 مهكما اهون رابلا يدوم افوخ ناطيلا فلغ

 دا 0 ايناشخ هدم د لا
 زولكتالا ل صبت رحت رخنالا لصانتلا م زيلكتالا
 لوق هرفلا ماما يتلا ةيبرعلا هوبفلاب انإو هترظنف

 دحل نووجوتي و ظناحملا ةداعس ممم هسفنب موقي

 مدعب نبيوايور والا سانلا اوجرتيو توييلا .
 ركسعلا نا ملل نيلئاق كينابشلا نم ران برض

 قيناك كاف :ذإو: هكرسملا ءافظال ابرق رض |

 ةراكب رضحت برعلا دالوا جيراجما

 تناكو لوق هرقلا ىلا جترفالا ن» لياقو

 ةفرعمب اهتظحالم يرجي الاح جترفالا جيراجم

 ديحمو ونامور روتكدلا مو سيلوبلا 10
 اوناكق برعلا ءانبا جيراجلا اما قيفوت يدنفا

 مموعضي و "ةينخ لوق هرثلا باب نم مهنوجرخي
 ةيلاتيبسالا ىلا مم نوهجوتيو تايبرع يس

 نع ظفاحملا ىلا رابخا ةلمج ثرضح اهدعبو

 اعم منه أكو عزيفك ١ تاه ناديا ا داتا ||

 راوجم ناجي عوقو. نع نوربخي ةيطبضلا
 رهاوالا يلع ناك ندب ظفاحلا ةداهف ةيلعيضلا

 دحإو ةعمو زيلكنالا لصق .ماق ةنقنلا ٠ ئ

 باغو يطلام رخا دحإوو بزع نبا ي 1 ا اهدعبف ليماهطلا ةكس ةهج كيبابخلا 1

 ١ طور رجح مهربي اهدي لوك لا ن
 : ىلا تهجوتو يبين ع كتفخ كلذ كل اهف

 تلزن .اهآدعبو .لوق هرفلا راوح نئاكلا يلزنم |



 كلتكسو  ةلادلب

 يجلانرج قىعنصو اكوراليد صوير. حج

 2 || اسنارق يدلبو ةئس تريرشعو ةسمخا يزيعو

 ابللا لوق "رق راوجب ةير دكتساب 60

 مدن || دحالا موي يق ةيرذكتلاب تنك له نع

 ةير دنكسأب تنك معن 3

 هقالس يب فرعت له س

 ةلعت امو مويلا"كاذ يف ةنم ىرج اذام“+ نب

 | ةغاسلا9 ةنس ويتوب ١1 موي يف تنك ج

 زيلكتالا ةشينك ةهخي ةعبطملاب ربظلا دعب نيبثا .
 ةقيضلا يراوحملا نم يلزن.. ىلا تهجوت اهدعبو

 لالا ىلا يلوضو لبقف سشلإو رحلا ةيسانل
 اقيا تزظنو اماخدزا زازفلا ةؤبق تللخ تيار
 ضرالا ىلع ىنام رسبالا هذخغ ىف احورجم اضخشت

 اوناك سابلو هتيبالج لكث يحب امد ةنم لياننو
 توملا ةلاح ل ةنا هيف نظيو امدل اب : نيثولم

 دهام تر اه وافيحن ناك ةنثل

 نزع ماهغتسال اب و رضح ءوخا ةناب يل اولاق
 نيذلا ماورالا: ةيجلا كلت. ناكس نم ةئفيكنلا
 ا اضخش نا ينو ربخا كانه اوناك
 يله ةنأ ههنا :نرع يتوتزع .نيذلا جوزرجلا

 اوتاه لوقي راصو براضلا طبض .دارا مالس

 اوناك نريذلا عم ةراحلاب نييكاسلا..ةيطل املإف
 انو اذه لك  هويرضو' ةهتاورعاعت تيلقإ

 ءادتبا نف رضحي ةيطبضلا لاجر نم -دحا. نم

 راكا - لب. ةعابن بفصن:ىفم اعاد ةفازلا

 شب واج دحإو هعدو جاوكب وعملا رضح أ

 شيواج دحاوو وتانود فسوي ىتي يترفا ا ئ

 007 ني ام .عازنلا مسيو لصح م
 0 ١ اوئاقذ شخ اهدعف برعلا دالوإو

 عروضح تقو لاف سا فرعا ال برع نبا

 أدع برعلا <انبا برضي نا جاوكين ءادتبا

 33 0-0 هام رعدملا برض صخال و ةعم تناك

 7 لوقارلا دحل ٠ هر ناار ا ضعاو 2

 | دا ةكااظنب ةعقاولا نع لاوسلا مدع عما

 5 - ضيبقلل دل 0 ىلع مخ نع احلا 0

 0 . برعلا دالو ١ وأ عم ى ماه ةنال كلذ هككمأ اف هيلع

 7 معرض ناكو اهتقو نيرضاح اوناك نيذلا
 0 تففشوي ىأَر ايلف 6 "ار وضح كنع جلوكين

 1 3 00-- ي 3 1 .راكمأ ّ ْ

 1 0 ا 0
 0 ا عع وها راضو «هذخا رم ا 0

 3 ” نم انب رض انينكي ام ) اولوتي نيرضاحلا برعلا

 3 .(ةانؤيرضن ةيادبضلا لها اي نتنا ينح ىراصنلا
 3 ل وربك مهنا ينلاب .!ونلدو

0 

 .٠ ايرظن نع باغ جنو ا ظفاحلا ةداعس

 5 ولا مث لوق هرقلا ىلا هجوت ةنأ ينظ ىعو
 : . نومتنوللا نم ةعن را وا ةثالث اورضح قئاقد

 ْ ١ هوا هوعضوو حورجلا ن ناهملا ديسلا |وٍذخاو

 آ0رطلا مال لق رقلا الس ىلع مدلاب ثنو
 0( ماع لوق هرفلا مادق !ذوجوم 1 كلذ دل



 ا ما
 دا

 0 ةلايغ عيش نع ناك .

 راحل ةيبرعل ةظفاشلا هاو ةطباشلا ىلا 347
 اهدعبو وغلا ْت ةذخأ ةثداح لوم

 نراجع إو 0 0

 سان نع لة نوف مر

 ةعم ناكو لوق هرثلا ىلا هورضحا دفف.
 1 1 لاقو هديب وتانود نارام 5

 دا ٠ لك كو اغاب نارا طفلا ل

 3 0 ل ادب قة #8 1

 ينبع ىلع ةكللاب ينيرض
 شي واجتإو يينرفالا شيواجلا مسا م س : ْ

 يجول وه 0 ضب واجا مس جل
 هي اناف برعلا نبا سشإاو ادا اما 0

 اذامو ظفاعلل فيسلا ملسن راض له نسا

 لوق هرقلاب يجل* روصحافل 0
 ةرادا هي ل |يردا 0 2 :

 ناك كيلا نا ينغلبو لوقورتلاب ١ لا

 سياوبلاب لوا نواعم رهاط يدنفا ديحلطعأ 3 ٠

 لوق هرثلاب ناك ظفاحلا نا اًضبا ينغلبو

 يتيلوغشم تناك ظفاحملا يترظانم مدع 1 عاد

 1 او يتاجر ىتح اًنلطم

0 

 0 كيذا ءاك4 تيرعا , بح قاف جراما
 ىنامور روتكدلا م نيذلا لوق.رتلاب اوناك
 فرعا ال برع نبارخإو ةيطبضلا مكحو يئايلتلا
 ملسرا كلل ةيرادحكسالاب لاك قفا مك هسا

 كتل م سرا نم دق دع ادا تان ايامالا لآ

 نبيواب وروان ءاصخ نير شعو ةثالثوهف جيراجما

 ايراج تراكف نول ءانما جيراجتا هناا طاف

 3 بردلا ن) ساما روعه ةنرك ملاسرا

 هنع .يل الاف يذلا يطل املإو وهن همالس يدل*

 دورض :يذلا وه نا لاو رهذ راحل هع
 رخا صخش كلذكو نيكسلاب مالس يجي

 ىرج ديدحلا ةةكسلاب يجاتنم برع نبا

 اليل ييرفا 1١ ةعاسلا يف ةثالثلا م مهاسرا

 01 طيصلا لكو را بح كرش نر

 0 كب مرح بأب سبح

 كبرض مال يضخ نان ديكو ع نم

 قد 1 ل ييرسلا رنا شف داك َج

 تنرزآألا .ةرقتسم ل ّي ردا الف ؤه اما :كلذب

 يميإ* رظن ناكنأ فرعا ال ونانود شوواجاف
 كاذ ذا ناك ةنال ينبع لغ ين رضب وهو مالس

 ةدش ع انا ةبب رك ةفاسك ولو ينم اك

 كلج عذر ام امر ريكلا ناجقلاو 3

 نيما دمحا 2 وكي وينجوأ

 روض 8 ةن.. ربسد ا/ سيدنا موي ف

 قينحم نويسءوق ءاضعا كب نيمأ دهحا عضح

 اليد سويرام اجارخا راضقما رام ةيردكسا
 5 كباب مسأ راض نوبل ١ هنيلت دعلو اور

 نايس
 ياو كر و كتعنصو كسا ام سس



 ٠ ال الا ل هل را ]و يذلا بلا
 دي نم هذخا روكذملا نآو مالس يبل“ لع هيج

 ظفاحلا ةداعسل الا دخال ةءاسي دارا الو شي واحلا

 هن# ىرجو ةنم فيسلا تذخا اهتقوذ

 18 يف ررحخأ رضحلا ىلع تعج ىف
 يجبلم نم عقوت ام هيف نيبملا 14 ةنس بجر

 نيرخا نمو مالس
 رضحملا ىلعرهاط يدنفا ديحم عالطا راص

 باد
 لوا نواعم يتوكل الا تفنخ ام انا .ج

 سفيرت ويسوم نع ةبايلاب كلذو سياوبلا
 اذه يف هتباصا ةبسانل ةنابللا لوقدهرقب رظانلا

 /7 ةنس ونزوي ١١ وه يذلا مويلا
 مالس نم مرام لع اهدظر نع

 ةثداخلا موي يفنعأ 415 ةنس وينويا١1 يف

 لوق هزقلاب اهموي يتونلا نواعملا لوا ج
 5 رضخلاب ةدوجوملا ةيشيواحإو جماوكي

 سويرأم اجإوخلا ىبسن يواسنرف صفت مث ممانخإو
 نم ةعقوملا دهاش ةنابللا لوق هرق بني اع

 اريحا ام دا اهرحال الكرا
 كلذ فاللخ 66 فرعل له س

 فرعأ ال 3

 نيمأ دهحأ رهاط 52 -

 راص 4+ ةنس ربسد ه ثالنلا موي يف (

 ابللا لوق هرق نواعم جاوكين ويسوم راضحتمسا
 نوبسموقلا ءاضعا كب نيمأ دمحا ةداعسرودحب

 (قاج اك هباوجتسا راص نيعلا دعبو

 لا ناو لرع اير
 كم اي كك

 لوق هرق نواعم جاوكن ودنجوا يما ج

 5 هديل ينعنصو , 0

 نم ادحإو تدذدجو كانه يلوصو كنعف ةعقاولا ا

 0 د ُ ةنابللا لوق هرقب

 30 46 ةنسوينوي ١١ دحالا موي ينثا

 فيو ال وعدل فرعت 0

 هفرعل

 مال 1 ةنس وينوي 1 | دحالا موي يف ةنابللا

 7 لع رم ذا اًبيرفل ربظلا دعب نم فصنو نينثا

 . نئاكلا قاقزلا يف نا ل ةفرعا ال صن
 "دا ىو ترذجا الاخ ةكرعم زازقلا يبق فلخ
 1 ةيشيواحلا دحإو جنرفالا سيلوبلا ةيفيواجلا

 لم ىلا ةثالثلا نحن انهجوتو برعلا دالوا

 د وهو ءذاخنا نم ةنم لزان مدلإو يلاهالا
 . يفو ةلاحما هذهب هاقبا يذلا نع 5 مدملاب
 ' ىنبلا قع لع ةيكل ةبرضب ترعش لاخلا

 1 000 ةنكلو كلا 0 4

 0 ب يلا تبا نشيواجاف 2 يذلا يكرذالا

 2 تنك ءالولو 2 ىأ>و ضرالا ىلع ينعضو

 0 كارل اهدعو مويلا اذه يف تم

  ريغب انإو لوقهرفلا كأ تحرو هنم تدفن

 . تبلطو نيعطقم يريدصلإو هرتسلإو شوب رط

 . نم طياض كانه ناكالو يتم "يجي دارادحا



 ةيطبضلا نجح نم ةترضفت ا

 مدنفا ولت داعس يسر يلا نوي

 ىينوجأ أ ةلثقم يف 2200 ناو

 اهو ةيفونم أَ ٍدط يلاها نم ناصف 4 0

 و رضقسا دقن مالس ينجم هب هيخأو مالم هرقل

 لاوفإو مهاوقأ 0 مداب ةاتلا] 3

 مهنا تبثو 6 تدجونا يلا 1
 ءاضتقالا 1 ثيحو 3 ف دس

 ريدا اطل عر 8 ا رات
 تاصح ينل ١ تامالعتسالا تم 2 أيس 1

 1 نويل بناكو ةيطبضلا . ينواع .

 ةيطبض رواه 5 ةيسرعا

 ةيردكسا

 ' يفرع نافع

 بلط تحت نانوجسم نار وكذا ن ,امنفلا 0

 ةيشجتل | تمزل ةيمواعملا لاكلو نوبسوللا

 لت همدع نم . هدد ند 10 َ

 يب* هيخإو مالس ديسلا باوبتسارضحم | | 0 نع ماقال ركل ب ٍْإ

 ناضل واع 7 ةنسربنرت؟ مون يف (

 دل ىلا لو < نواعم رجاط يدنا ديم

 هباوحت“ا راص كب نيءا دمحا نضح روضحبو

 ( يتايس 5 باجإو نيبلا دعب
 كيسا ام- س

 رهاط دوحم 2

2 

 ةيردنكسب سيلوبل اب لوا نواعم

 كنك .ةهج ياب ف

 سابعلا وبا ةهج ج

 ذل
 .ةيردنكسي يتماقإو ديرك نم َج

 كرم اما: لع

 ةنسا 900 00ج
 7 دولا ق عض لخا ىع

 ةنابللا لوق هرقب

 ةذاعس عم لوق ةرتلاب كانه تنك ج

 اتهفو يف ةيردنكسا ظفاحم يفطا اشاب رع

 جب ريالا كعب يكترفا فصلو ةنالث ةعاسلا

 2 نينغاس ةثداحلا عوقو

 الل و اف قع لع
 3 ةنداحلا موي الأ ةفرعا ال َج

  تدذخا يشب انإو وتانود شي واحلا فيس نيب

 ظفاحلا ةداعس روضحي فيسلا ُهّنم

 اذه. يف مالس يم نم ئرج اذاه س
0 

 00 يروضح دنع ينوك الا يردا ال 0

 نيبو نوف هرفلا لخادب نع ظفاحلا اعل



 ن2 ا ا
 1-5 عا

 'بيردلا دل ايلاخعت هرغسإو كلذ نكلا امو

 لو ولعب يني ون 0

 لرق هرفلا لوق هرالا
 رهاط ديساا ديحم ىبنيعوأ ْ

 تفرك لاملا دع  رارلا بيج لع

 هيخأو مالس وي صوصخ ةدافأ

 يدنفا نابلس .نجسلا بتاك نم دافي
 اع قياف يدئفا ليم نجل | ةدماسم لييعاوسا

 لصح +: ةنيبونوي 11 .ةغفإو لبق ناك اذ

 ١ مالس يجلمو مالس ديسلا نم لك نم

 امو .امهج ببس اف كلذ تاكنإو اهنم دخا

 مارفالا بحرا يقل بيتل ع اني دهرا
 مزال وه 75 ءارجال ادع

 1115 :ةنس رفص ؟ 1 ُ

 اطحالم تنك يفا. ف فتح ةيلعا يذلا 2

 نا وه تقولا كلذ يف ةيطبضلا نوم ىلع
 ديسلا رماب ةيطبضل اب وجسم ناك مالس يجيلم
 اه كلو ل5 ةنس ديوي 1 ةعفإو لبق ليدنق

 ليدنق ديسلا نوكل هيج بابسا تفرع

 ررحي نا :نودب اصاختشا سبي ناك روكذملا

 موج بابسا  اهيف تيب نول اقاروا منع

 كا ةعقاولا 1 2 ء جارذالا رام م 2

 2 0 ةنئال ربع روما هذه نأ ىنعك «انيإك :

 ا ملعا الو اًضيا مر مايا ةئالث
 دعب يروصلا 0 رو ١ هتداعا تيرا م ع

 ىهو اهنقو ةيطبضلا ليكو رمأب اهبيسب ةعقاولا

 . .مالس ديسلا امإو قداح كب نسح ةرضح
 1 اليو ةروك ذملا ةعفاولا لبق انوهس* ناك اف هوخا

 ” ناكاف ةلاجلا ىسو داسنتلاو : بارما الآ اتم

 1 ”يارع ةرصن 000 لاوقاب عينشتلا الإ انل .ةباوج

 ” كارلا, لوخادلا ف بغار لوا هلاو ةيداهجباو
 007007 قليج اذهو ليتلا اذه نم لامقإو

00 3 

 ة0 ل يي نع دع نال
 8 : ا يدنفا د ةرضح جوا 2

 0 اا ' نع جارفالا لوصح دعو نواغملا
 3 ةعمج موي ِق ناك ةثداخلا

 سايلا اهتقو و
 00 0 ١ يف ٍ 08 يدنفأ

 ا هخيرات يف

 | اول يدنا ىلا تيري رت
 00 ظ كلذ ف

 ل ١ د موي يف يف هنأ وه ةلءا يذلا نا َج

 0 لع ضلاب !ًدوجو.ه ن ناك 61 ةنس وينوي 1 قفاوملا
 3 ةئكرلل ةيداهجلا ءاسور ةيعمج حابصلا يف اهموي

 ف يلعو مجرلأ دبع فطص.و دواد نابلس نم
 7 قطصمو دياز دمحإو لبج وبا دعسو ٌكواد

 15, يياوملاب يناعا ل وقغاملا محرلا دبع

  متوتضوا يف ليدنق ديسلا رومأملا عم نيسل اج



 كبؤلد غاب تنعم 8
 كب ولافاكويلو كب . باو ك

 نويسهوق سيئر

 ةيردكسأ قر

 يرس ليعاسأ

 نرابللا لوق هرق نه هر 0

 دعب ةيرع فصنو ةعباسلا ةءاسلا يفق

 لوصح نع نابلا لوق رق غب وخيرات مويربط 0
 يصل ام ٠ صخت و 00 يل اهالا نم صخت بر

 يون نواعم وينيجو نيرا نم لك هجوتف

 شي واحإو شط ديحم شب واحإو لوق هرقلا

 ينل ١ ةعقاولا لحم 8 /ا/ هر نانود. تفسوي 0

 ١ موصو درو زازقلا ةوهق فلخ قاقزب. ي
 نامملا يملا ةسأ ن 1 مع يلاهالا نم صخ دجو

 قاقزلا كلذ ْ جترفأ ةءاج 1 لزنم 0 :

 انه لخد ةيرض يذلا نا هلوقب خردي وهو
 ندبلا : هديه جامل كلم لدتلت لع رانا

 يلاهالا نم ةلمج دجو مث نوبوأب ابوروا هيلكس

 الو ماضحل ا ترويرضياو . نيعيدج ةيطل امو . 5
 0 5 يف روكذملا توابل )2

 يلم هسا نأ 3 يذلا باصللا عاف ل

 ملغ 0 روك ذملا ديوتي

 ضرالا ىلع قلو 0 نخغ يف جر باصم

 : 1| نيرلا اغا يره لمالا 0

4 

 هععأ نوكأ .نالؤد فسر رشي والا مادق
 تك ةاجج ةلهأشمب ا 0 اه ا هنع

 0 ببس ةيظع ةقياضم كلذ نم قياضتف يلاهالا

 - ىلع هدي عضو اذهو برضلاةدش نم هباصا ام

 0 ع دفان بيرلا ديعتي نبل هيض
 !ًريخإو فيسلا هنم دخإو روكذملا ييلم يلح هذ
 لجال لوق هرفلل باصملا هيخا عم هراضحا راص

 لوف هرثلل روضملا دعب هنا الآ لكاشملا عم
 ني تاشثوانم ضعب الصاح لزي ل ناك
 رابع ىلط عبس اهنقو .نمو ةيطلاللو كاهألا
 ءاننخاب ليق يذلا لزنملا كابش نرم يران

 ماعلاو ىو رمصملا 3 داشرابو هيف .تراضلا

 طبض راص ةعقاولا نيرضاح اوناك نيذلأ

 تيدز وكسيشنرف .ةمسا نا لع يذلا :براضلا
 ثاقلطلا تعباننو مظع عزف لسح كاذ ذإو

 اهدحا نيلزنم نمو 2 كلذ نه ةيرانلا

 للاب ةيرعلا ةيمب رع لوك ذرتلا ناو
 لكشملا اذه 0 نك هأ 9 لوق هرقلا ا

 ا ورا نيم نييراللا برص دنا لب
 ذالوا عامر ترشتإو..ليماطإو تانب بسلا
 يراوحإو عراوشلاب نيبوابوروالإو برعلا

 كلذ نمو اهريغو لوق هرقلا دودح لماك ْ

  يلاهإو جنرفا صاخال ثتاباصا ةلمج تببست

 7”  ةرضحو ظفاحلا ةداعس رضح ءانثالا كلت يفو

 سياوبلا ماقياف ةرضحو اه:هدخو هليكو كبلا
 هتمدخو نيظنحتسملا ماقُئاق ةرضحو هتمدخ عد

 يىلاح' سابع يضاق انج نضح اهذعبو اننبا
 نسسوو الانيا" لمنق :يانجو زياكن الا ةلود

 نك الصاح "ناك امو ةكرحلا اودهاشو اهاصنق

 ' ةكرحلا نيكسن يف اوذخا عيمجلاو عئافولا كلت



 حي ١ ا مح

 اذا اًيرقث فصنو ةيناك ةعاسلا مكحلا ةضواب

 ءاكح دوجو مدعل نحو ردملا صاخختالا رظني ىت>
 يطصم روضح فداصت مث اهتقو ةيطب فلا

 لارا روكذملا :ةواغلازمإو ركل ىدبلا
 يفاث ىلا ةضوالاب ماقإو 3 اتبسالا ىلإ خيراجلا

 مم

 ١1 دحاللا 0 ةنأب مرشالا ديحم ررقو

 ةنئاكلا سي اوبل ةضواب ناك اني ]1 ة ةئس ويوي

 يي 0 عم ذا ةياجبضلاب كلابلا ةىولاب

 أصعب سانلا برضب يحرغل ا رظنف ليكولا ةضوأ

 دووتم بردضضل مرظن الو ةعم ت تناك موش نه .٠

 نع عني نا دصقب هيلا لزن تريخ ' يدنفا

 ةمسو ىرسلا قب لظارخالا وه ةرضف رشا
 نيب ةطسوتم اهنإو امد اصعل اب رظني م 0

 ةلئاقو عفرلاو نذل

 نلاس 6-5 مرشالا ل. ةعج أوم مر

 ناك يذلا وه ةنأب لاقو ايما ال اًناذ 4 ةفرعو

 ءاصعب برضي ناكو ةيطبضلاب يجر موق ن

 مرشالا د هررق ام وردات راض الو تروا

 هتدابش لّوبق مغب باجا .نلاس ذيج لع

 ناكأم ةنإو ةتاذ الو ةسا فرعي ال هتوكب اهتم

 هدوجوو أهءوي اصع نكن ناك الو !ذحا برقي

 هتفيظو ءادال الا ناك ام ةيطب ضل
 ًّئ

 3 تدهاشم مبلغ يوابنبلا كبي

 ١١ ىل كازو

 َررقو

 ا كر ةعم تتناك اضع 00 ناك

 يثابمكحما لوقا قفا كاويشم كميح 3

 ةسشما

 ٌْ 3 ضب ءاكلل اب 0 اع لوقا

 0 عمشلاب 1 2 0

 7 دي برضا أضيا هرظن ةنا 1 ا ا ع

 دوجو  كررافا ف اذ يدنا د ديحمو

 ل ول اهبلسن

 |00دقإ ديحع لأوفا نم تربثم ثني ننو
 2 رز 58 دماحو قياف يدنفا ديحمو بابلا

 '0 تيكرشملا نض ن 5 هنأ ا يدنفا دمحإو

 0 8 3 ةنأو /) ةنس وينويا١ا ةعق|و ف

 3 ظ 0 صاختا ةعست لتقب

 5 نم ضيا تلوبقع كنت - نمو

 3 ا ع 8 دب دوحو تريح يدنفأ

 ' يوابوروالا نوبرضب اوناك .نبذلا ركاسعلا

 7 اضياوه ة ةبرضي ناك دقو هيطبضلا مالس لع

 3 ل اعفالإ نم هعنم روح ' ذايا يدنفالا قا الو

 " رحاشلا دخاف اموري اوناك يتا١ ةعيتشلا

 0 قرح ةيرظ غافيسلا هيلع ريشا نيروكذملا
 7 تاعفد عبرا هريظ ىلع اصعب روكذملا هدلاس

 001 كاذلا اطعلاب سانلا برضي .هرظنا هنا

 ' 117 را ةب رض ةعنف دارا الو تريخ يدنقا

 |0111 ةيبع درج تا كيح نمو

 ' لارقأ هد نراك ىلذا اًعنتء يدي ال هن مىتأ

 زر ةناف لاو اهب ؛ىتآل هيلا ددينا ام[: يتب

 0000 ( تايبألا نع لعمان 7
 2 كلا ةكمللا ىلا هل اسزا قوسسوللا رزقت

 / نواقلا لأ وو اع دابا اميل كا
 0 يئاذعلا يانا



 كرم هل ةناب قنأف يدنا دغر رار

 تاك كلاس ديخم نا مءاينا ركذنيالا

 لخادب 5 ةنس وينوي ١١ ةلتقم حس اك

 5 ةعم 6 برضي تكد ِ

 ةدير امر 308 7 را ءامدلاب ة ا

 ندرشعو رتم اطوط ىرخا نم ةنيختو ةهج نم ٠
 لق ل كفاني اع ل

 ْ ةيلط فلا

 يدنفا دلاحو بابلا ض يدنفأ ديحتو 1

 ريغفص يدنفا انحو هءالس يدنفا دمحإو ردا 5

 ني نا دلا دبا امش
 مؤ نوف ةنأو وينوي ١١ موب يف نيكرتشملا ٠

 لعتبر قف ناكو ةيطبضلا ملالس ىلع اداردا 7

 انح نرم ديزو نيوابوروا صاختنا ة ةعسن

 شي واج 5 .رشالا ديف نن ةقلا ا رد يد

 لع روكدلا .دلاب دي دج ١ سيول ١

 ثتريخ يدنفا دومحم برضي ةيطبضلا ع

 روكذملا شيراحلا نااللو ينارمتل 00
 اصعب هدب لعرخالا وح رض هع نا هيأ ٠

 سم تنكا |
 فرت ال هنأب ظطوريع يدنفا انح لاقو . : 8

 || موي يف ةنم عقوت اس. ملعب لو كلاس ديحم
 يف دج هنآ ءرغالا ا اثر ١

 ةبرضب أ ةنإو ثريخ يدنفا دومجم ذاقنا 0 ٠

 ركسلا نموه هل تراصلا نك 0 م 3
 ييجرتشالاو ْ
 شيواجتا - نسحو راطببلا 5 ررتو 0 3

 11111 0 ] زؤز ]ز

 مرشالا ديحم نم اعمس هنع يحل مويلا يف ةناب
 نم تريخ يدنفا دوبحم صلخي كا 2

 ناك اضع نع نيتب رضب بيصا يجرةغابلا دي

0 
 هترظانم مدعب يحزجالا رانخم ديحم لاق دقو

 نم . عبس طقفو وينوي ١١ موي .نلأس دوحم

 0 1ع درج كلا لا يدل
 ءامدل اب ةثولم

 هتدهاش.م مدعب ر رق رينص يدنفا هللادبعو

 اموي ءدوجو مدعل ةثداحلا موي هلام ةيش

 !ًدوجوه ناك انيب ةئداحلا دعب ةنإو ةيطبضل اب

 اا ها رضع ناةفبسلا لو

 ةنم ليق مدلاب ةثولم موش نم اصع نيبو
 يحرغشابلا ةضواب اهدجو

 مويلا يف هنأ تريخ يدنفأ دويحم رزقو
 الو هلاغشا ةرشابل ةيطبضلل هجوت هنع يحل

 * ىدلو ايناث داع تافل اخلا لقب اذحا دي ل
 ةيطبضلا مالس ىلع ركاسع ةلمجج دعو كو زن

 ةنوبرضي .كسوابوروأ صفت مطسو يفو
 لخادب ًضوصخ ةعينش لاعفالا قه نا مل لاقف
 طفيل هلع نيعا زك اسلا دجات ةلطبعلا
 تاعفد عبرا هديب تناك اصعب ةبرض يجرغشابلا
 اوناك نم نض نم هنإو امد اهب رظني لو

 دورحم ةيجإوم راص مث نيوأب ور والا نوب رضي
 هنأ هيلع فرعتو هدلاس ديحم عم تريخ يدنفا

 ةبرض ىرجا يذلا وه ةيطبضلا يجرهشاب وه
 اتوا :باحا مدل ايبا ديم نا 5 اضغلاب

 ءايا هتفرعمب

 ” ةحدهاشم مدعب ررق هدلاس دمحم نإو

 تراك اني هنو نيرعأا موي زفت انين



 [1 دحالا ةليل في ةيطبضلاب ثنك
 احابص دحالا موي نمو تون 1 ةنس ىبنوب
 هنابللا لوق هرق ةهحب ةعقإولا أ دا ام كط

 ةيطءضلا ليكو ينرما اهتقوو ةيطظبضلاب ثنكا

 ىنامور روتكدلا ةيطبضلا يثابهكح ىلا هجوتلاب
 ينلسراف كلذب هتر>إو كريحلا ةهج هلزنم

 انهجوتو اهب ةعم تبكرو ةيبرع هل ترضخإو
 هعم لوق ءرذلاب تقإو هنابللا لوق هرق هل
 اهدعبو ءاشعلا لعل دل نيحورجلا ةحاعمل

 هرمأ ىلع ءانب هيف تبو هلزنم ىلا هعم ثهجوت
 يعرغشاب نلاس دمحم وعذللا فرعنله س

 : هيطبضلا
 يعم يرمشأب وو هينل فرعا 3

 يحرقشابلا هدلاس دمحم نم عقوت اذأم س

 .ةيطبضلاب 47 ةنس وينويا١ا دحالا موي ْ

 امنأ ةنم عيش عوقو ينرعل ترظن طم َج

 ةفم ناو اهدي بترضل تاك هنا ينغلب

 كرم برضل ناك سس

 2 يرضي ناك هلا ينغلب يذلا َج

 ننلولا ةيشوواج دحا هنغ اى تافل انلا

 كلذ بيصا كلذ دنعو م 35 دوحم وعدملا

 هدي ىلع تيتبرضب شي واج
 روكذملا هدل اس ديم نأ تعسس له ع

 تركذ فالح نحل برض

 دافافاهيلع عيقوتلا ةنم باطوهنب وجا هيلع قات

 متخ هعم ا مو يأ ديه

 رضحلا لفق راص كلذ ىلعو

 نو 2-2 0 1 720- 7 01 لا ولا ا ا <. ينس رف 7 11 لا 3
 ا د 1 ا ,/6 2

 اكع دعب رو. 0000 . 5-2 كك

 ردن ست كرون ةيجتل
 3 6 ةمافملا 5< ةرغ ا 5

 ' ةيطيضلا يجرمشاب هرلاس لهحم
 ا ةلطبص ةداقاب ةدزإو قئاس

 7233115 ورم ةي ردنكسا

 0 عله .قاروا .ىلع نويسسوفلا عالطا ىدل
 0 ع 2ك 5 ةيضتقملا تاقينغنل ١ ءارجأو

 . اهرطخا اهنقو ةيطبضلا يثابهيكح بانج نا
 7 ف فرطإ ءامدلاب ةثولم اصع طظبض ىرجا ةناب
 00000513 27 لطنح ىرجا ةنإو هدلاس دنحن

 5 0 , نا هيلا 3 ا يثابمكحلا رر دقو

 1 < ةيطبفلا يل ِض لصاو يثدنا 0 ف

 0 ” متنا 5 ذل يدنا دمخإو ٍِس رجالا
 1 قيم نا اهبناكشاب بابلا ق يدنفا ديحو
 7 لخادب 4ع ةنسوينوي | ١ ةحذم يف كرتشا هدلاس

  ةضوا يف ثلا ىرجا ول ةنإو ةيطبضلا جراخو
 0 دفق هب ىربخا اب لئالد دجو ابر هيجراقلا
 2 ةضوالا ىلا امم نواعملا يدنفا قئافو وه هجوت
 5 . ةاقلع ءامدلاب ةثولم اصع اهب ادجون اع يحل
 - ةنيت نينملا دا ه و رك بالود تع

 ' ابطسو نم ةقوتشم ىرخا نم ةقيقرو ةهج نم
 0 00 انا رك ىلا قو ايو

 7 . قرو لخاد تعضو دقو تاو ١١ لبق نلاس

 1 0م عيشل اي يدنفا قئافو وه اهبلع /
 0 ةيطبضلا لكول اهايطعا

 3 3 وقملا ادزلا لارآب هل شلل ر رحت دقو
 7 ..اهالخ ءايشإو يف اهدنتب اهنم ديفاف ع



 نيل و 07 ناك 3

 تين رك ا ناك ب 0 85

 تاكو 3 ولطنب نيسبال مانا ىلع“
 هيطبضلا م اما مهيزالم عم ةفوفصم ركأ 1

 ا ناك انوي لو ا و

 مرشالا كيم : 1

 ة<«ارفلا فرعي الو مخ هع 2 3 ل 1 7

 ؛ .نةباكتلاو

 رضحلا :لفق راه ظلال 000
 25 ةيس قضؤي 1 كفلالا ةساج) :

 ليعامسا ةداعس اهرضخ ربظلا ليثألا
 هل مهرب ءاضغألا تارضحو يرسي اناب

 ( كلب قيمإو كب ىينشو كلب غياب اشابا

 يجرفتاب ةدلا كي ةهجاوم زاضم تر

 مرشالا 5 نم لَكَسَو مرشالا لهع؟ لولا

 ل اقف روكذملا هدلانم دم تفرغي رن :ناكأذا: اع

 ىه هنأو ييسأ فرعبب ال نكو ااذ هفرعلإ هنا

 يذلا وهو هيطبضلاب يحرم ناك يذلا صفشلا
 هبرضو تانفل اخلا م يدنفا يريخ يف

 موهيلا كاذ ُِق 1

 مرشالا 9 دهاشلا هررق ام ةدالف اص 3

 ىلع ؟ ةنسونوي 19 خيرات + كصوت ل 3-2

 5 :اجاف هدلان دبع لثسو هدلاس ديحم

 1 ا

 ينال مرشالا ديحم ةداهش لبفاال ينا 3 ب
 ببرضا لنك اه يلأو اًياذ الو مسا هفرعأ الا 0

 اسمو اصع يدي اكنام تنكالو ادضا
 الا ناك ام ةيطبضلاب يناثلا رودلاب يدوجوو . 5 1

 تناكقي ودالا بيل|ود.جانفم نال يتابظو ا ءادال
 هي 1

 متخ هل سيل نأ باجاف

 ا

 لوقرق نم ءاكحلا رو ذح راظناا يف ثنكو يم
 تزرحورجلا ىلع فشكلل ةيطبضلا ىلا هنابللا

 ' نواعملا ماما ةيطبضل اب نيدوجوملا نوب و رضملاو

 كلاس دين" كلذ ىلع عيقوتلا اهنميملط

 لاق ميتال ذبح امإو هغخ
 يا 5 2 هل 2 نأ

 ّ ناك اذام ) مرشالا ليبح نإ ( سس

 ار اهب يرض هدلاس ديمم ناك قلا اضل

 و طخ ةيمأ عضو

 : اطوظ نا

 اصغ مرج ناك ةروكذملا اصعلا مرج ج

 لورا ماوس فراعل ىكرالا نم اطيطو ةئاقز
 ةتب وجا ىلع. متحلا مزشألا دين نم بلط

 يا شنو
 رضا : لنةدرلص كلذ“ لغو

 مه ربأ١ ةداغس اهرضح ربظلا لبق 1١ ةعاسلا

 0 سيئرلا ةداعس نع ةباينل اباشاب يدشر

 ولافاكتويلو كب غيب و كب قيفش ءاضعالا

 كب نالاد
 كنا وه أمي لع ءو يي :وابنبلا دا راضحا ل

 : كلتماقا لخمو

 46 يرغو ةنيفونأا ةيريدمب دادغب رصق 82

 35 ا ةيطم ١ يعر+ ثنكو ةلدس

 يدل مقمو يي دلبب يرضخ يتعانص

 أ“ ةنس

 كترألأو



 او وعلا

 0 ا مو ا 0 107 روكللا

 || نابرعلا دك اع يراوس شبواج اهدحا

 انخعب و ةلصوب اهل ررحث ةايحلا قمر رخا ىلع اناكو

 العا ىلا تهجوت كلذ دعب مث ةيل اتيبسالا ىلا

 دهم كلكيمو تنك .1؟ مك ىلا ةضواب ةيطبضلا

 ع ترظن ْ كلذ ريغو موي يفانل :

 هردل انا ديحم

 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

 /1 ةنس ىزنويآ؟ تبسلا موي ةساج )

 لياس' ةداغس اهرضح ربظلا لبق 1١ ةعاسلا

 5 ميهربأ ءاضعالا ثارضحو نربلا اشاب

 تلا يشر كب بربلو كب عيار لااا
 ( كب ولافاكتويلو

 اء لكبر ءاندإ ريكذلا رافعا رام

 رمأ وه
 كرغ..زادعنوا كدلبو هكلمسا ان ني

 ! كتماقا لحمو. كتفيظوو

 اشي واج تنكو .ةنس 1 95 ةيزريدمب

 1 مو 8 ا ةيطبضا 00 له سس

 سيلوبب

 /] .ةنس .ىينوي

 أهموي كانه تنك مكي 2

 جراخو لخادب اسموي تيار اذام س

 بهنو برضو لتق ا ةيطبتضلا

 دلا : نييلوبلا ةضواب ديكر 2

 0 ا ةهربب رصعلا دعب كلذ

 اصع هديبو هيطبضلا يحرق تدجوف كلاثلا

 2-5 : دلاقأ

 عشا ١ 2" رضي 2 فيلل نع وع

 ا

 0 ويل

 سلوم ناك
 0 ينآب 3 اولاقف 01 ار يلح ىلا

 17 ل ملط دعا لوخد الع مع ان
 هع يا يذلا يرفلا ما ام نس

 هنأ فرعا ال ُج

 ب : + هنيأر اذا: هقرعت له س

 0 سي هتيآر اذا هفرعا 3

 48 يرتلا ذو كاك يل! اضعلا لها نس

 ةا مدلاب ةثولم روكذملا

 00 امد 0 ءأر ام. ع
 0 00 ا عذب يأ ره نع

 00000 00 ايزو ١1 حالا نيا ةطبعلا
 7 راما لول اهب ةيطيضلاب تك ج

 200 : اهب تبو

 1 3 ار ا دنفا انفع. نأ تلق نم

 3 سلو كلا كل الق يدنا

 0 نف ةيطبضلاب اسانا لثقي ناك رذغي

 (١ 01 0 ,.ذلا

 3 0 ةيطيفلا لجخادب س انا لتق 5 ١

 ىلعالا رودلاب نبك نإ يادل ى 6 م
0 0 

 - ةيطبضلا ماما عراشلاب تراص يتلا ةلتقملا تيأر



 اا نر هيلع 0

 مشا لف رات 0
 ١١ ةءاسلا 0

 0 0 عا 1 سا

 ١  0 0دق ةئس ويلزي + 4

 كلذب ديلا ال

 مفرعأ نم نه نم 3 ك انه ناكل جا

 رض عبرالا تبرض 5 رالأ تب 0 انا
 ركذتا الو أر تفّرع ذتا الو ةهسا فر عادل ع 0
 يحرمش لا ن ٠ يصلخو يارذ نم ينذخا هتاذ ٠

5 
 ه«قخو هطخ 6 عقوف هم ءوجأ هيأ هيلع تميلت

 ثربح دويحخم ٠ ا

 ةيطمضلا حر مشب هدلاس ديو رضا من م :

 يدنفا تريخ دوي عم هتوج|وم راكو حل

 يدنفا ترضخ. دووم ينعا اوه اب لثسو ٠

 ا ١

 انف 0 ا وه معأ 0 أ ا 0 00

 : ةسا فرعا

 امها كيبارش “يدا اذه كف نم

 41 ةنس وينو ١١ موي ةيطبضلاب

 صخششل 1 اذه وه منا ج

 اذه كرف اه كل اين كبف ملا وع

 ( يدنفا تريخ دوئحم ) نشل |

 تافلاخلاب يدنفا تريخ ةساوةفرعا معذ َج

 ( هتفرعم زي ناك كلذ 1 5

 اهيلع أعقوف انهتب وجا انهيلع تكل

 0 2 1مل تريح دوب

 كدلبو كسا انا ةدلان ديفع ىلا ب

 فليتالا لعر كفظور كنغر
 شبكلا ةعاقب دولومو هدل اس دمحم يمسأ جس

 نيدباعلا نيز يف ميقءو ةنس 2/8 يرمعو رصف

 ةيردنكسا ةيطبظ يجرتشاب تنكو رصو
 21 ةنس وينوي ١ ١ دحالا موي تنك 1

 يناثل "حابصلا نم ةياطبضلاب تنك ج
 حابصلا موي

 .ةيطبضلاب تنك قلنا تلق كح نم

 - موي يئنانل حابصلا نم 41 ةنسوينويا١ موب يف

 ١) نم ةيطبضلاب لصح اع نويسوقلا دفاف

 ظ ظ بهنلإو لثلا
 2 ىينوي ١١ موي ةيطرضلاب ميش كيران ج

 ةعاسلا ميكحلا ةضواب تنك ال. يفا ىوس 27 ةنس

 ” اومالس يدنفا ادنحا يل ]سرا ابي رن تضنو ةيئاث

 يضاشالا نعي للا اهدري كولا نواخلا
 مرظنال ةيطبضلا شوح ىلا تازنتف نيحورجلا
 ' فداضتف اهنقو نيييكحلا دوجو مدع يادل

 :نواعملا رماف ميكحلا يدجللا ىطصم روضح



 علاطلا اهدي يتلا ةطسبلا ينعا لوا رودلا

 يلاهالإو ركاسعلا نم ةلهج اًبيرقت ملالس ةرشع دعب
 يلاهالاو ةكتسلا نيسبال ر كاسعلا او ريبك ناويه يف

 ف 0 تنيارو يضخ 0
 ار اهف ةلوبرضلإ ايو ابروا ةلجر مس سداس

 ل ةعينش ل اعفالا نه نأ ١ تلق كلذ

 دحا كلذ دنعف ةيطبضلا لخاد ُْ صخالابو

 نأ ل ل 12 فيبلا :لع ريشا ىراوسلا كاع
 ضرالا ىلع كسار يتلا الأو انه نم شمت مل

 تناك أصعب ينبرض صختشو الا رعشا ام اهدعبف

 صختلا اذهو يرظ ىلع تابرض عبرا هديب
 ةيطبضلا يخرفشأب تك

 كاك ل! ةمملاب امك برن لع نم

 يرقشابلا ديب

 . 'ةروكذملا اصعلاب امد ترظن ام ج
 برضل هدااس لب نراك له سس

 مع تربخا نيذلا نيبراضلا عم يوابروالا

 برضا هدلاس كيش نك من حج

 ماعم يوابروالا

 رهشا يذلا يركسعلا مسا فرعت له س .

 1 برضلا هيلع اعقأو

 ريشا يذلا يركسعلا مسا فرعا ال ج

00 

 نيذلا ركسملا دالغ رادع ناك انام 54

 تري ب زامل لع را دطظتفلا نوجا 1
 ذلا يلاهالا شاب وأ عم يوابروالا

 0 ةتس وأ ةسمخر كسعلا ددعرادقم جر

 يجرغشابلا مههض نم ناكو

 3 يف حور الجر تدجو ةيطبضلا شوح نم :

 ير ام 0 1 --
 .ةطيصلاب اهرب كاان دم

 د ةناخأ انج ىلا كلذ 4 تهجوت ج

 0 يفف ةملأ مامأ ةنئاكلا ران يدنفأ

 الوتق» رخآ الجرو عازتلا ةلاح يلو. هسأر

 0 نايبروا نانثالاو

 ظ .ةناحازجاب تنإو اهعوي ترظن اذام سس
 7-0 راثنع يدنفا ديمم

 0 ال طاتازحاب فقإو .انإو .ج
 -. ةيطبضلا شوب ىلتقو حرج لوخد ثرظن راخم
 9 0 نييوابروالا 0 ىبتقلاو جرجا اوناكو

 . ماما نيفقاولا ركاسعلا ةئيه امل

 00 اهعوي ةيطبضلا
 تناك ج

 0 ماطنلا
 ٠ عقو.ام صوصخب اين تعم ام لهن

 72 روكذملا مويلا لبق 66 ةنس وينوي ١١ دحالا موي
 0011 ك1 موب لبق ايرقت ماإ ةسخ ج

 720 ليلا طاض دعا عم تلبا#ل 82 ةتس ومنو»
 2 عس هلأ لاقو دهاشلا ركذت ةنا ع ) مزال ةنظأو
 7 منالمللا ناسل نع مكحلا يدها لدعم ف
 0 1 ةيداهجلا ة ةبصع نأ يل لاق ( ةنا هر 5 يدابلا

 0 نوعف دب ال مضار غا ذفنت مل اذا 1
 3 . حاصلا غي مهوم خي الو مهويد نييوابروالل

 000 اننوسكاعي اك مموسكاعيو
 00 قل ديلا ىلع مدحت تاكام له س

 5 ظ . ركاسعلا ءاسورو ليدنق

 . ١ تبل ءاسور ىلع عنجا ) ج

 - ليكو ةفيظوب تال خلا لقب يدوجو ةبسانم

 نوش يا ةلجره ركاسعلا



 راثخم ديجم

 تور يدلبو فص كاش يف جا 3

 قبل اوبلا ةرادأ م اق راظأن ينغيظو و ةنس 1/1 ير :

 اًناذ ف م عن 0 5 ْ

 غي ةيطبضل اب هنم .عقوت يذلا ١ ضد
 كا ةنس ونون | 9

 ل رع ةنرظن انك
 ةثداحلا دعب افإو !هموي ةيطبضل اب يدوجو' 1
 06 ا َح اًدوجوم 22 نينو ١ 00 ا

 ةيطبضل اب نين.1' ءاكحلا دحا رضح ذا ةيطبضلا ٠
 ىلإ يدنفأ فرانك ن ناكنا وه نم ركذتا لو

 لا ءامدلاب هنواماصخمدي,و تام ورا )0
 ىا يجرفشابلا ةضوا يف اصعلا كلت جو هلا
 قداص كيب نيس ةيطفلا نايك لا نارا
 ىلع قانتالا راض اههيب اهصوصخمب ةثداحلا ا

 ةييطلاب ةضوالاب اطعلا هوجو نع رض ١0]
 رافحاب ةيطبضلا ليكورما دقو اهيلعيف يتلا: 0

 ال ما رضحلا لاعا راض 5 00
 مل ١ و تفرصنأ كلذ دعبو 9 يجرمشابلا ٠

16 
- 

 هفخو هني اهيلع عقوف هتب وجا هيلع تيلت ٠
 ريص هلا دبع :

 وقفا :لغ رلع ةنللذ لع
 ١١ ةعاسلا 65 ةنسوينوي 1 ءاعبرالا موي ةسلج

 رهظلا لبق
 سئرلا اشاب يرسي ليعابسا ةداعس اهرضح

 توعلو اخاي. يدشر مهربأ اضعالا تارضحو

 كب بيجنو كب خيلب و كب“ .نويشو كلت

 كب ولافاكتويلو
 الخ اب لئسو هاندا ر وك ذملا رضهتتسا

 كفظوو هلرعو َكّْدِلَيَو 2[ 0

 كيماقا لحمو

 ةسورحلا يدلبو تريخ ديحم سا .ج

 رم 3 قمو ةمادخلا يىلاخ نالإو ةنس [ 1 يرو

 ' ( نيل ا هنيلحت راص)

 ىينوي ١١ ب ةيطبضلاب تيك ةزغأ نم

 721 حس

 ايو يغرقا ه ةعالا .يف اهب تنك ج

 ربظلا دعب
 تبيح ىبسي صخب ةفرعم لأ له

 ةيادبضلا يح نغشأب ناك هدل اس

 روكدللا هذكل اس قبح "وم عقوت كا

 : ةيردنكسا 3 مضل را هيا ويورياا موب ُْق

 م ةنس ودنوي 15 ْ تهحو) اا نق

 ةيطبض ىلا ربظلا دعب اًبيرقث رفا + ةءاسلا
 ةيطبضلاب تانل اذخلا مل لاننا هاك عردكبل

 ةقولغم هبإوبا تاددجوو مهاب اًدحا تدجو اف

 لوزن دع تدجو يتدوع دنعق يناثلاب تدعف
 نر. ةيخالا .ةطسبلا يف ةيطبفلا مالس نم



 طم

  كتمافا لحمو كتةيظوو
 0 هيتعم يدلب و راطيبلا ىلع يسآ :ج 3

 شي وا#اب ينيظوو ةنس ؟6 يرغو ةريلا

 "اهب مقموا+ هير دكا ؛شيلوب

 ( نيبل | هنيلحت 6
 ينوب 1١ نب هيدا لك قه لن

 شيواج مرشالا دينحم روكذملا مويلا' يف: جس:
 تريخ يدنفأ دووم ضصلخي ' وهو ةناب لاق

 شيواابلا دي نم ةيطبضلاب ملالسل ١غ نإ

 كيب ناك ضع نم 00 نياعل] يرفلا

 كو روك ملا نئينواجابلا
 ئدووقآ زج

 2 اهب برغإ ناك

 راطيبلا ىلع

 ١ هيلخم اهباع عقوف هتبوجا ويل تيلت

 (ندنا وه اب لعبو دوتنحم ندح رضخ#ا مث )

 كرع رادتنو كدلبو كما ام نب
 'كتماقا لحمو :كتنيظوو

 ةيحان يدلبو دوم :نرسح يما 1

 يتفيظوو ةنس ؟1 يرغؤ اجرج ةيريدم قلاصلا

 اهب مقءو ةيردنكسا سنلوبب شواَج

 ( نيهلا ةفيلمت راخ)

 ىذنوي ١1 مون .ةيطيضلاب كك له: ١ م

 /1 ةنس

 0 تنك مهن 3

 هدلاس دنسحم نم ابوي لضح اع انفرع "ش

 ٠ ةيطبنفلا :يجرغشأب

 شيواج مرشالا دمحم روكبملا مؤيلا يف :ج :

 ا اياه نيو 97

7 

 0 عقوف ا لع منخل ةنم بلظ

 00 07 اض: كلذ كلعو)

 لعام ةاساد 2 مث لبق ١١ ا

 0 1 الك كب تيار كب دع 1
 0 ( كلب
 1 ) 0 ل ءانذا روك ذل اراضعا راد )

 ٠ ا ١ هنيل دعب )

 1 ا او. كيلبو فلما ؛ نَل

 0 كتءافا لحمو

 ' ' ةيردك ١ يدلبو زانخم كيحم يما جا

 1 !ةندن 45 يرعو يزجأ يءنصو اه م

 1 يل منا مفاد "دهم فرعت له ع

 01 + ٠ ةيطبسلا

 مدلاب ةثول

 لالا
 ةنع تعبس امام سس

 00 5 يدنفا:لصإو ناؤع نف تعب 3
 اضع 0 فمع ةفنع ديو هنأ ةيلعبدفلاب

 | يفاشوا رك كأن, ترظت ام 0 ّك
 م سويا موي يي ا برضل 4



 071 | زؤ]ز0]ز]زذ ]| ]| ]| ]| ]ؤز

 5 هنن حمس

 تر ا 1 يو جام اعل حم

 ناكيذلا هدلاس دمحم فرعن له س
 ةيردنكسا ةيطبض يجرفشاب

٠. 

1 

 يغرفا ؟ ةءاسلا نم اهب تنك من ج

 ايرفث فصنو ةعبس ةعاسلا ةياغل ربظلا دعب

 اهموي هدلاس ديحم نم لصح يذلا ام س

 ينغلب امنا اهموي اًثيث لعفي ةترظن ام ج
 مرشالا دمحم نم ةيطبضلاب ينضواب يدوجو ىل احب
 ملالس ىلع دعاص وهو ةنا سيلوبلا نم شيواج

 دومحم برضي روك ذلا يجرمتشابلا دجو ةيطبضغلا
 بئانلا لكروت ماقب ناك يذلا تريخ يدنفا

 روك ملا شي واحلا املو ينارصن ةناب اًنظ يوي دخلا

 ىلع يجرفشابلا ةبرضف كلذ نم ةعنم دصق
 ةبرضلاراثا ىلع انعلطإو هديب تناك اصعب هدد

 كلذب انل روكذملا شيواجلا لوق ناكو هديب

 يلعو سيلوبلاب طوريع يدنفأ انح روضحب

 نسحو ن الا ةيطبضل اب سيلوب شيوامتاب راطيبلا

 ضبا ةيطبضلاب دوجومو سيلوب ىلا 00
 شيواجملا ةبرصلا تباضإدنب ياس

 روك ذملا
 كلذ ركذنا ) ج

 رينص انح

 هطخم اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت
 ( رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )
 /5 ةنس ويام 15 سيبخلا موي لج

 ليعاسا ةداعس اهرضح ربظلا لبق ١١ ةءاسلا

 قينش ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشأب يرس

 كب تيمإو كب بيجنو كب غيلبو كب

 ( كب ولافاكويلو
 .تاوه اب لئسو هاندا روكذملا راضسا راص

 ( نبلا هنيلحت دعب )

 كرعرادقمو كداوم لحيو كما ام س
 كنتماقا لحمو كتعنضو

 ثوربيي يف دولوهو ظوريع انح يسأ ج

 ميقمو سيلوبل أب رتب ركس ينعنصو ةنس ١" يرمتو

 ةير ددكسب

 ىبنوي ١| موي ةيطبضلاب تنك له سس

 /] ةنس

 مويلا كاذ يف ةيطبضل اب تنك معن ج

 هدلاس ديم نم عفوت اع انفرع س

 27 ةنس وينوي ١١ موي يف ةيطبضلا يجرفشأب
 عقوت ام ملعا الو صخشلا فرعاال ج

 روك ملا وبلا يق ةيم

 شيواجللا مرشالا دمحم نم ثعمس له س
 ناك يرفشابلا هدلاس ديحم ناب لاق هنا

 ةيطبضلا مالسب تريخ يدنفأ دوبحم برضي

 نه يفو هدي نم هصلخب نا دارأ ةنإو اصعلاب

 هدي ىلع ةبرضب بيصا ءانثالا

 ديتجا ةنأ مرشالا دمحم نم تعمس من ج

 هب بيصإو تريخ يدنفأ دووحم ذاقنا

 ى هدي لع تناك نا ركذنا ال ةبرضب ءانثالا

 يلع يدنفا دوممم صالخ ناكو هءارذ ىلع
 نيبراضلا ناك نا اركذتم سياو ةيطبضلا ملالس

 يجرغشابلا وا ركاسعلا نم هل

 طوربع انح

 هىنخو هطخت اهيلع عقوف هتب وجا ىلع متخا نم بملط
 كوه اب لشمو هاندا روكذلا رضغما م
 كرمغ رادقمو كدلبو كلمسا ام س



 يدنفا انحو كروجلاب نالا مدختسملا ريفص يدنفا
 راطييلا يلعو سيلوبل اب نالا مدختسملا طوريع
 سيلوبل اب تالا دوجوملا سيلوب شيواجناب
 قياف ديحم اذهنا

 ههقخو هطخم اهيلع عقوف ةتبوجأ هيلع تيلت
 اب لثسو هاندا روكذملا راضحت“سا راص من

 ٍ ٍتاوه
 كرعردقو كدلوم ليو كمسا ام س

 كنكس لمحو كتنيظوو

 ةيردنكسب دولومو رواي دماح يسأ َج

 ةيطبضب بتاك مدختسو ةنس نيثالث يرعو
 يسرملا يديس ةهجي ةيردنكسب ميقمو ةيردنكسا

 نيبل ا هفيلحت راص
 هدل أس ديحم ىبمي اًصخش فرعت له س

 ةيطبضلا يحرمتشاب ناك
 ةفرعأ ال َج

 | موي يف نم لصح انع انفرع
 ةيطبضلاأب 47 ةنس وينو

 اني يرقي ناك روكذ ا نأ قصت َج

 برضي, وهو ةترظن امو

 تعم نبع نع نت

 ٠ كلذب يل نيربخلا ركذتا ال َج

 برض لوصح ثترظن وا تعمم له س

 هفالخ نع بلس وأ لتقوا

 هتررق ام ريغ ترظن الو تعبس ال َج

 رواي دماح |ينبوجا ف

 طخ اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت
 رضحلا لفق راص كلذ لعو
 (ةءاسلا 65 ةنس ويام[؟ ءاعبرالا موي ةسلج )

 ربطلا ليغ

 سيئرلا اشاب رسب ليعاونأ ةداغس افرضح
 | لإ ا قيلفو كب بيت ءاضعالا تارضخو
 0007070707 كب ولافاكويلو كب تبلو

 01 ن واعم همالس يدنفا دمحا راضمتسا راص

 2 تاوه اب لكس نيل ا هفيلحت دعبو ةيطبضلا
 )  كفيظوو كرعو كدلبو كمسا ام س

 3 ْن واعم ينعنصو همالس دما يما 3

 8 ةيردنكس ميقمو رصم يدلبو ةيردنكسا ةيطبضب
 )ناك يذلا هدلاس اديمم فرغت له س

 ةيراطكسا ةيطبض يحرغشأب
. 

 هدااس دبحم فرعأ مثأ َج

 ديحم نم عقوت ايف ةفرعت انع اندفأ س
 ةيطبضل اب 45 ةنس وينوب ١ ١ موي يف روكذملا هدلاس

 ةنأ مءاسا ركذتا ال سانا نم ينغلب ج

 ةعاشالا ىلعو اهراوجيو ةيطبضلاب لتقو برض

 0 ليقو ىتح نيبوابروأ صاختا ةعسن لتق هنا
 | ديني اهرو ددعلا اذه لنقب رئت ناك ةنا ةنع

 ةيطبضل اب نالا دوجوملا يناثلا يحراقلا نويسموفلا

 - هقتخو هطخع اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيل:
 رم اوه أمي الكام هانداروكذملارضحتسا غث)

 (نيبلا هنيلحت دعب
 000 راو هدو كتبا“ اع أى

 كتماقأ لحو كتفيظوو

 يرو توري يدلب و ريفص انح يسأ ج
 مثمو ةيردكسا كرمجي محزتم يفيظوو ةنس ؟١
 ةيرادتكتن

 0 : 4 7 0 و را ا
28 710 
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 ميدن تادبع ضلع :

 ىلع ليدنف كب ديسلا تاضارتعا نم .ج
 2 ميدن هلل ادبع هبتكي ناك اه لك اضل

 اين ا

 بابلا مت جن كم

 ( ولن اهلع عوف ةسوبأ ل "2

 م ا 7 ل موي ةسلج

 ربظلا لبق 1١١ ةعاسلا

 سئئرلا اشاب يرسب ليعاوسأ ةداعس اهريضتخ
 خيلب و كب بسحجو كب قيفش ءاضعالا تارضحو

 كلب ول افاكنويلو: كلب نيمإو. كلب
 ثا وه ا لثسو هركذ ينالا راضحتسا راصا

 كتفيظوو كرغعو كدلبو كسا ام نس
 كسلا

 دكا يف دوأومو قئاف كبح يسأ 8

 ةيطبضلاب نواعم مدخت#مو ةنس 11 يرغو

 ةيردنكسب ميقمو

 ( نيمل ١ هني راص)

 م1 ةنس ونوي:١ ١ دحالا موي تنك نبأ نب

 يبرع ةيناث ةعاسلا روكذملا مويلا يف حج

 تدجوو ةنابللا لوق هرق كا تهجون بيرق
 تذخا كانه نمو ينطل اشاب ريع ةداعس هب

 تهجونو ةفرعا الو .ةسا ركذنأ | |١
 ريثكلا ماحدزالا عنمل زازنلا ةوبق ةهج ىلا ةعم

 طيش انتي رون هان ديبعلا ةبرضب

 م تناك © حج يبون رضف 0

 يدنفا رهاط م ديأ رش ئ ملغ يسأر يع

 ةنابللا لوق هرق ىلا ينولصوإو سفيرت وسمو

 ا يع يدا اعاعرحل يالا نم

 0 ةياعبضلا يحرضشأب

 ةفرعأ م ج

 ىنوي ١١ موب يف ةنم ىرج اذام س
 /7 ةنس

 ناك هنا مءامسا ركذتا ال سانا نم ينغلب

 جالب إلا ةلس ونويا الا ةلقعا شيل 6 رتعم

 دعبو ةعم تناك اصعب برضي ناكو ةيطبضلا
 3 كي ١ نيمو واقعا

 ةناخازجا ةضوأ ىلا هع تهجوتونأمور روتكدلا

 ثلا انيرجإو هيجراملا ةماقال ةدعملا ةيطبضلا
 | رتيتنس نيرتكو رتم اطوط اصع أندجوف ا!ييف

 الداب موشلا فنص

 تلك 0 ضيا مرا بكار
 غملثلا نم هقونشمو امدلاب ةثولم اصعلا كل

 اما ضيا مدلا هيف ناك ىقشلا كلذو اًبيرقن
 نينو ةهج نم عيفر وهف ةروك للا اصعلا لكش

 انْتثحَو ةقرو اهفارطا دحا ىلع. انيفلف ةهج نم

 ىلا اهآتلسو :نينثالا نحن رمحالا عشلاب اهيلع

 دعب و قداص كب نمح. اهتفو ةيطبضلا لبكو
 ا ,دلا هيض رض راصإ كاذ
 روك لا

 قنوت ١ موي ف يا هنلان ديغ در

 هدلاس ديم ناش قا د

 ه#

 نم ةنيت٠ اضع وابي ١ شن

 7274 ليس

 انح نم كلذ ىلع لال دسالا 0 2
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 ف رعال ١ ةعاسلا تردبنالا موي ينعا يناثلا

 هلزنمب هيلا تهجوت
 نم كلل دبظ ناك امو هذنع ْنأك نه ' نم

 لفو ةق تيلكت لهو ليغنق كي ديسلا ةلاج

 هتداع لثم لكتب 03

 يو طابض ضعب هكدنع تدجو 3

 نيروكذملا طابضلا ددعو مهرعا ال ةيداهجلا

 لعادقار هتدجو هدنع تلخد امو ةثالث ناك
 "لك مم لكتو هردنلا لخاد ةنزخ يف رئرس

 10 ةجوعم ف ةريخانم كثر ل يل رظو

 ىشتي ناكو لّغادلا نم نيملا ةهجل اًينخ
 يروضح دنعو نافنحالاو زيربتلا مدع نم
 ةلجر لدع هعابتا لا ىلع لدنعي دارا

 فكييلا

 اك موي مك ذنم نمةنا كربخي ل له س

 زيربتلا مدع هدنع

 نم ةناب ىفربخا ليدنق كب ديسلا 3

 ىتحو زبزبنلا مدع هدنع وهو مايأ «عبرا ذنم

 ا مال الهسم يسفنب هل ترضحا موي يناث

 ةليلق الا رثوي لو ةنفحلا هل اولمعتسا

 ينلا كدبلا ينلا يذلا نم لعت له نم
 ريل ا يف ةيطبضلا ماما تناك

 انا اَدبا رجا يف كنج ير لصحي م 3

 ا ا ا كاملا لاحالا ل

 بأب نم مخوعضوب و ملجرأ نم ثثحلا نورحي
 ضعب ناكو رحب | ءيطاشب دقوتسملا .دحل مالا

 دحإو روضحب فدحلا نوقتتي رك اسعلاب كالوآلا

 | هتاذ ةفرعم نم نكمنا ل ةلسارملا نم يركسع

 ”نودبو ةحلسا نودب ةلسارملا ركاسع مهمو أ

 7١ ةيطضلاب لوخدلا تدرا البو ةيفنحلا ماما يتلم
 000 ا ين وددهو نيلقنحت ملا ركاسع يجو ْق ايكرصا

 لا رج ريلديدلا 7 يندؤع دعا جا

 ركاسع تدجو اًرابن يبرع روسكو ةرشاعل

 .ةيطبضلا لوقهرق نم مث نيذلا 0

 " نيفطصم ]وناكف هيهيلطل و نيلظنتسملا امإو ماظننا
 كي يا رود ناشين ةئيه ىلع مخالس نيلماحو
 ١" طباضو ةروساملا ىلع ةضباق ديو دانزلا ىلع
 0١ هاش ناك ينابكلا تاراشا لماحلا .يييلطلا
 0 يروا ًالوتقم تدجوو مشوا يس انقإوو ةفيس

 0 . «رمم حالسلا نسحا جور » يل نيلئاق محالسب

 0"  ددا ناكو لوخدلا نم يايا نيعنام |ورقسإو
 "7 يتقفيظو مساب ينادان نيهاج ىبمملا ةلسارملا ةيشابنوا
 "يف رممع حالسلا اليل بتاكشاباي ىلاعن يل ًالئاق

 0 .ةيشللا ةوج نم ةيبرع ترضح كلذ ءانثا

 7١  ةيرعلا تنقوا يلاهالاف نايروا نالجر اهبفو
 3 21 م«رضن يلاهالا تراضو كريجلا ةهجل اههاجتا دنع

 000 رب الو ساي ل دحا عم ملكات ل ركاسعلاو

 اة رقة يارا 00 ا :انثال اف

 )00001 لبأ اهدعا تيأر مث نيلا وا ةتيقد

 00 ضرالا ىلع فلا تح ةيرمضت يلاهالاو ةيطبشلا
 ١) خيال ةفادم ىلع, كلذ دهاشت ركاسعلاو :ًاليتق
 0 اًئيش نوعنم الو راتما ةثالث

 35 ةيطبشلاب مدن هللا ديع رظنت تنك له. س
 5 ماياب 49 ةنس وينوي ١١ لبق

 .ةسهخ وأ عشعب روكذملا مويلا لبق ج



 /؟ ةنسوينوب ٠١ تبسلا موب لي كيال

 دعبل اهب قبو ةيطبضل اب ناك من ج1

 رفا ٠
 اهموي ةيطبضلاب لعتب ناك ةضام 000

 انا ةداعلاكلاغشالا يطاعنم ترا" 0000١
 ماتو 7 2

 جاجوعا ههجو عيطاقن يف تيأر له سا 00
 كب ديسلا هجو را تبسلا موي ج

 مأنلا ريغ اًجاجوعا روكذمللا ليدنق
 اهعوي ةيطبضلاب يتب ىتم ىلا س

 ربظلا دعبل ج
 ىلا ظفاحملا ةداعس رضحي ناك له س

 طا ةياخدحلا
 موي نك را لا ال موي تاذ يف َج

 ٠١ تبسلا موي وأ 41 ةنس وينوي 2 سيكا

 ىا ريظلا عم اما ةيطبضلل رضح 25 ةنس وبوي
 لخاد ودو ظفاحملا ةداعس تيار ربظلا دعب

 ديلا نم لبو روسألا ةشوا 0 0
 ةداعس مودق راظننا الولو هراظتنا يف هنأ ليدنق
 ىلا هجوت ةزاكل داع هيبت بح ننال
 مالا نم هل ًالصاح ناك امل هلزنم

 ديسلا سي صخ ةيطبضلاب نجم له س
 ةنس وينوي ةثداح لبق همالس يلم وا ناجملا

 الا
 عضو ناك ناجتل ١ ةمسا اصخش نا معا ج ٠

 مايأي 1 ةنس وينويا١ ندا ل

 ببش يألو ةنج ىرج نم رماب ش
 ةيلعرضلا نؤمأم نم ااما نيجي

 ْ هليكو وا
 ةباتكب رماب نجس له

 : 23 : 00 077 ا اطول كاع 0 كا و لا 2-لا مع ف

 ةماعلا ا ا ع و ل ل ا ا ب 1 5 2 د ريد جرو صتسايخو يوني ب رخام ل اولا

 نونجس» نيذلا .صاخالا 'نا ةداعلا ج
 رومأملا نم 00 يأ لصوبب 1 يرجي

 ضخلا ن

 ري ا 0 ةمذ ىلع هلصوبب نجح 0

 نودب صاخعتا ضعب نب ىرج ةنال هلصوب
 نجلا نا بلاغلا يفو اهدحا ةمذ ىلع ةلصوب

 روم أملا رمأب نوكي ةلصوبب

 ايو روك ملا صخت | نع جرق اقيم سا

 ةباتكب ناك رمالا لهو ةنع جرف ١ ند

 ناجتلا نع جارفالا ةيفيك فرعا ال ج
 هركذ مدقنملا

 4 ةعمجلا موي ةيطبضلاب تنك له س

 /1 ةنس وينوي

 ا املا ابنيب كودو كرك ان هل َج

 هحوللا رسك ةعقإو رع هلم كفاح

 10 يلا ةيراديللا هرقملا عر اسنين
 ةيطبضل اب ةدوجوم

 اعيش رمل ةلأسملا نع لعاال ج
 سايلا نم تعمس ثداوحلا ءاتنا دعب

 00 طابض نا ةيظبضلا نواعم ةيجلم

 ةيطاشلاب اهو وك:

 لبق ةروك٠ ذملا ةروصلا تب أ ار تنك له سس

 / ةئس 0 ١١ موب

 هارد رومأا | ةضوا'يف اهتيأر تنك 85

 ار له
 /1' ةنس وينوب

 روكذملا خيرانلا دعب اهنرظن امال ج

 موي ليدنق كب ديسلا تب 0 له س

 1 ةنس وينوي ١١ كحالا

 ١١ اذهب ١ ذاأ ةروصلا تن



 نلدع 11 را ذأ هفرعا يذلإو ثبسلا موب

 تبسلا موي يف ةنع تعمس ينإو ةيطبضلاب 2

 لنج جازملا فرح هنا اًحابص دحالا موي وا
 جازملا فرن“ ةناب تعمم نم ند ني

 ليدنق كب ديسلا سفن نم تعمس ج

 جازملا فرخ هنأ نيموي وا مويب ةثداحلا لبق

 ةنأ كربخا هسفنب ليدنق كب ديسلا
 ةيآر كيال ثنا لك كلو

 س
 : جازملا فرغم

421 
 ثيح ضرملا نم هيلع ؛يث لرظ ام ج

 لاق امنا كلذل 0 1 نشا ) يل

 الو ةبرش ذخا دي ديري ةنأو جازملا فرغم ةناب يل

 اهذخأي موب يا ملعب

 نودب هتلاح نم كل ربظ له 31

 ضرملا نم يش هصخت

 د لب ضرملا نم ايش هيف تير م 2

 لافمالا ةراك نم قاع امر تارت هلع
 مغتسا ناكل اضير» ةقيقح ناك اذا ةنا نظأو

 عار مكح ين كح دمر ايش نع ينم
 صوصخب كلذ دعب ايش. كتيماع ام نر]ه

 ليدنق كب دكيسلا نضرم

 نيمويب. /)' ةنس وينوي ١١ ةعقأو دعب 3

 يدجنلا ىفطسم روتكدلا عم تلباقت ةثالث وا

 للشلاب ضيرم ةناب ينربخإو ةحلاعب ناك يذلا

 ءاكح هل ناب يعل هترايزل هيلا تهجوت امو
 ةسمخجب ةير دنكسأ برض لبخ امنا هتحلام. نيرخنأ

 نع هتلأسو هترايزل تهجوت مايا ةتس وا مايا
 العم ةتيأرو للشلاب ضيرم هنا يل لاقف هضرم

 نأ ربخا رذققو ناكو هقنع ُ طابرب هعارذ

 ققطصم رضح اهدعبو لبق نع تنسحت هيلاح

 ونامور
 : رضحملا لفق راص كلذ ىلعو

 ' ( الا 8+ ةنسويام ١ نينثالا موب ةسلج )

 ١١ رطلا لبق 000007"
 00| اذأب يردي لععاتبا ةداعس اهردح

 اال! و كب تينا ءاضعالا  تارضخو

 000 اكل علبو كي ولافاكتويلو كب قينشو
 ”00 دب اوهأب لسو هاندا روك اراضحاراص
 00 كر راذقمو كدلوم لحبو كسا ام نش

 0 كنماقا لحو كفيظوو
 70 قالوب يف دولومو بابلا هن ديحم سا ج

 . ةيطبضلا بتاكشاي 0 يرمكو رصم
 0 (نيبلا ةنيلحت راص ) ةيردنكس يتماقإو

 )0 هدلاس وعدملا صختلا فرعن له س
 ظ اتباس ةيطبضلا يعرقشاب

 ١ ةفرعأ م عا ج

 00 ا[ دخآلا عوب ذب ةنم يقأت اذأم 4

 3 ْ /1 ةنس وينوي

 0 "1 يدلل نب ناك هنا ةنع انغلب ج
 ا .  ةيطبضلا اللا ١ موي يف لتفلا يف

 ِ 0 مباع لنتق هنأ ينغلب ىتحو
 ةلييضلا ١

 21 كلذي كربخا نم" نب

 00 كلذب يل ربخلا ركذتا ل ج
 00000 دددملا موب ةطبضماب تنك له: نم

 /1' ةنس وينوي

 0 اهم ها تلك من َح
 3 اهنقو و اهرومأ طلاب ران له نم



 ةروكذملا اصعلا يف ى رج فام سا سَ
 هرو

 رجالا عيشلاب ٠؛ اهاطا ١ 0 اها

 كلذ نع 4 اب ةدافا تر رحو قداص

 01 ذا 4 0

 ( هتمرنب اهبلع عقوف 4 هيِلَع هنو تيكا نا
 وئاموو ْ 0

 رضغلا لذق راغ كلف لد ١ دا
 ةعاسلا 5 ةنس وبا١ ١ دحالا موب ب 1

 ىرسي ليعايلا ةداعس اهرضح راظلا ١) ل

 هل قزح ءاضعاا تارتسو لاف
 ( تأ وه اب لثسو ونامور روتكذلا 3

 /؟ ةنس ونوب ا١ موي يف

 تدهجوت /.1 ةنس وينوي ١١ دحالا موي 2 0

 دحل اهب 0 ةداعلاك احابص ةلطيشلا للا :

 ةعاسلا ينف ءادغلل يلزنم ىلا تعجرو ربظلا
 رفح ل كاذ ن. هريظلا دعل فصنو ةثالث

 ليكو نا يل لاقو ةيطبضلاب يجرهتلا دهسا يل
 ةنابللا لوق هرق ةهجي قداص كب نسح ةيطبضلا
 برع ذالوا نيب ةكرعم كانه نال ينبلاط ةنإو

00 

0 
1 
0 

2 

 ا

 ا
20 3 

 د 3

 ااه“ ل

0 

0 

. 

0 

00 0 

. 
0 

/ 

000 

00 
0 
 ا
 ا

| 
5 

 ا

 تحرم 0 ةعبرأ ةعاسلا ت كثناكف نو اندوأو ش

 ةراحب + نئاكلا يلزنم نم قيرطلا ينف يتب نم 0
 نايل تيأر ةثايللا لوق هرق دحل ينابرقلا 7

 مث ماعلا شابوا تبارو ًالصاح تراك يذلا .

: 

1 

 اوناكو تي ابن يصضب ..نيطسم اوناك نيذلا ش

 او نييوابروالا نم رمي نم“ اهب نوب رضي 1

 اهيلع قرو فل راض#

 . لصحابف ةيموع ةئيب ةللعن اه انربخا نم

44 

 نرايع تدجو ةنابللا لوق هرق ىلا تلصو
 حرج طبخي ةيطبضلا يناث مكح لصإو يدنفا
 ةنيكسل اب يطلاملا نم برض ناك يذلا برع نبا
 يدنفا نافع هب ينربخا ام ىلع ةثداحلا لوا يف
 لوق هرثلا ىلعا ىلا تعلط اهدعبو لصاو

 برع ءانبا نم نيريثك رج هب تدجوو
 برع دالوا ىحرجا نم تيأرو جرفأو

 0 ةباصالا ةلاح يف ولو مهنا ثيحب ةيظع

 فكييوابروالا جيراجما 1 نودي ري |وناك

 3 لا وا لوق هرقلأ 0 ن.دوجوملا

 م.وخأ لتقيراحلا نبيوابروالا لتقل لوق هرقلا
 ةعسن  ةعاسلا ةياغل 4 راجملا ةحلاعمل ك انه تثكمو

 ربظلا دعب ابيرقل يغرفا

 "لج 1م اها :سيلربلا ياس اله ىف
 ةحارلإو نمالا ىلع لوصحت مولع

 . هرثب اوناك نيذلإ سيلوبلا ركاسع معن. ج

 صوصخاب يدنفا قيافو مهلع ام اول هنابللال وق

 ةنا ىتح اههوي ةكرحلا ءافطا يف هدهج لك لمع
 هسأر يف حرج اهوب بيصأ

 . لبجوبا كب دعس صوضخب ةياعن اذام . س

 سيلوبلا ماقياق

 سياوبلا ركاسع ةلمج عم اهموي ةتيار ج
 يل ىأرتو ةيرونلا ةكرحما ءافطال دئاز ماقتها يف
 اجري راصاع ناك ايي ادج ينساتع ةنآ قيم نم

 لخلل ديلا !ا يري يأ لها اى
 هعيش زوما

 ايوب ةتراظنا اهب ب

 ةترظن موي يأ يف ج
 يذل] ىرلا ! نع ديحأجلا 'يكمالا ج

 ىل ةعمجلا موي ةترظن يلا نظأ ينال هبف هنيأز



 هلا 100 ف

 وكلا | كاكا نيا اداب يرشإ ا نامل
 بيتو كب تينإو يذكر شنب مهربا ءاضعالا

 لذ ديراب كلب علو كي زلاناكوبإب كا
 نوع يدنفا ردنكسا نويييسونلا رتيركسو

 ىلتداعس سيئر ةيردنكسالاب ةيركسغ ةكحم

 يراترضح مدنفأ

 ةماقملا ؟11 هرغ ةيضنلا قه عم لوسرم

 :نييبروالا دحا لتفب مهتملا فسوي لالب ىلع

 :رارق موف ا ةقرو رشع ةعبرأ ىلع ةيونجلا

 داعيم ديدجت دنعو ممالتسا لمئن نويسموقلا

 >3 اناطخا انهي اي رظنم قلك ةيللا
 مامأ ىوعدلا .ةماقال انه ن٠ بودنم لاسرا

 11 يف خراوملا ونركيدلا نم ؟ دنبل اًقبَط ةمكحل
 مدنفأ 47 ةنس ريس

 دوا /؟ةنس ثرام 1|يف

 ةيردنكسا قيفحت

 .يرسي ليعاهنا

 رك هم اأو [١ تريلا وبا ةيطي )
 نيرلا يرسإ اشاب ليعامسا' ةداعتس اهرضح

 بيتو كب قيفشو كب غيلب ءاضعالا تارضح

 راضحتسا راص كي ولافاكتويلو كب
 ( نيعل | هنيلحت دعب ثنا وه اب لكسو هر

 رادقمو كتعنصو كدليو كسا ام
 كيماقا لحمو كرغ

 ايلاطيا يدلبو ونامور يد ديرنفلا ج

 رصف * ةحص شيتنت لبكو يتعنضو 0

 ةمسورجلاب مفمو نالا

 ا لا ل

 47 ةنسويو ١) ف
 مويلا يف ةيطبضلا يثايبيكج تنك من ج

0 
 ؟ذ ىلالا

 ا اعيش راف يضخ انا اما ج
 الاب ةلوغفيم ةنايللا لوق رقي كنك ينال ةنم
 5 داو يدبنفا نانع نأ وهف ةملعا يذلا انا

 7 ريلص يدنفا هللا ديعو ةيطبضلا يناث مكح
 '  ركذا مل ىذلا هيخاإو يوابروالا سباوبل اب
 0 ماما هناكد ةنئاكلأ يجزجالا ىدنفا ران#و هسا

 " ةيطبض نواعم همالس يدنفا دمجإو ةيطبضلا

 0 اهتاكشاب بابلا هت ىدنفا ديجمو ةيردنكسا
 3 ”ةكففلا يحرقشاب هدااس ديحم نأ ينو ربخا

 0 11 موي يف ثراص يتلا ةحيذملا يف كرتشا اهتقو
 0 اولاقو اهجراذ خو ةيطبضلا لخادب 7 ةنس وينوي
 - ةطيضلاب ةنئاكلا | هيجرافلا ةضوأ ىف ثيشتف ول يل
 02 اهدعبف ةنع يل اولاق اع لئالد تدجو ابر

 5 عم ةروكذملا ةضوالا ىلا تهجون نينثا وأ مويب
 77 تحت اندجوو ةيطبضلاب نواعم ىدنفا قئاف
 7 رنصم ٍضيبا منول اصع رابكلا نييالودلا دجا
  اهطدو يف لوطلاب ةقوقشم .نينملا بشخلا نم
 7” نع مدلاب ةثولم اصعلا كلن تاكو ابيرقن
 53333 يتلا اصعلا يفو هجراخو قشلا لخاد

  هدلابب ديحم دب يف نايحالا ضعب يف اهرظنا
 00 ةعقاولا لبق يجرافلا

 1 ةروكذملا اصعلا رطق وه ام .س

 ةعطق رطق ردق ةروكذملا اصلا رطق ج
  ةهج نم ةقيقرو ةهج نم ةظيلغ يو نكيرنلا



 لتق يذلا يزكسعلا اهيف ىأر ةناررق لا

 1 ىلا كاذ دعب اهجوت اممإو يبروالا 8
 نم هرظنو هيف ناك نا يدنفا نايلس ررق يذلا ذلا 0 ٠

 ايأرف ةنم رظني ناك#نا “لاق يذل اذ 0
 ةطقنلا شن اًيرت يف اميع يتلا ةظفنلا نا ٠

 يضنرم ناهلس .نإو يدنفا ظفاح اهنيع ينأآ : 3

 ةبنع ىلع اًنقإو ناك يركسعلا ناب فاضا ٠
 ةوطخ مدقثو اهم جرخ ناكو بشخلا ةيدرولا ٠

 نيبودنلا ثارضحل مضنا ةنإو ًاليتق هاقلاف اهب ٠

 ةطقنلا يف فني يذلا صخشللا ةيعور نمي هنا 3

 ننحت ا ناسنالا ىلع رسعتي نكلو ةروكذملا
 لبق نم ةفرعم هب هل نكي ل نأ نه 3

 يضترم ناولسو مهربا ظفاح نأ ثيح نمل '
 ريظلا دعب 65 ةنس وينوي ١١ موي يفاهنأ ادهش 0
 ةيدرولا بناجي اًريفخ ركاسعلا نم اًرفن انآ ١

 برذب ةلتنف ةينبظب يروا برض ةيطبضلا بركب 5

 ةيدرولا ١

 يلديركلا ينص يدنفا ليعايسا نأ ثيح نمو 2 0
 يحوبفلا يرتميد وكرامو يدنفا محلا دبع هاخإو ا

 اىرظن نييركذللا تقرلاد لا يف ميل ارا 0١
 ركاسعلا نم اًرفن ةيطبضلا ماهع لخاد نم |

 م ممر كف دفن يروا تيزغ هيلا 00
 ميسو

 روكذملا يركسعلا ةفرعم نم |ونكمت
 ينل ١ ةطفنلا ةنئاشم ال 'هنافليشا

 دوهشلا ررق ينل ١ تالحلا نم لعتلا ايف لصخ
 انكم ناك ةنا جضنا اهنم ةثداحلا اورظن مهنا

 :ورظن ما |وررف ام ةهاغم دوبغلل ةتيفخ
 دبع اهنيع يفل| ةطفنلا سرا ثيح نمو

 سفن يف يضترم يدنفا نايلسو يدنقا ملحلا .[| ةطقنلا اهارواف يضئرم يدنفا نابلس كلذ
 ميهربا يدنفا' ظفاح اهيع يتا ١ ةظقنلا

 دق مههربأ يدنفا ظفاح نأ ثيح نمو

 طسو نم هزرفو تاذلاب فسوب لالب فرع

 دور يذلا هسشنب وه هنأ لاَقَو ارثت رشغ ةثآلث

 ةلتقف هسأر يف ةجنطب يوابروالا

 ةنا فرتعا فسوي .لالب نا ثيح نمو

 رفخلا ملتسا ناجيهلا ءادتبا دعب مويلا كلذ يف
 نابديد ةطغنلا كلت يف نكي مل هنإو ةيفنحلا ةهحجي

 هلبق رخا
 كلن يف هدوجو لم نأ معز هنأ ثيح نمو

 اذه هراكتا نإو اتلطم اًئيش رظني مل اًريفخ ةطفنلا

 لتقلا لوصح توبث عم لنعلا لبي ال يذلا
 هيلع ةمدنملا تاداهشلا ديئوي ام ةهجلا كلت يف

 بوبيش ليئاربج ةداهش نا
 سيروم للا دهنالو وبلا يف فأر ها قئاقا

 ايوابروا برض ةيطبضلا ةهجإو يف ايركسع
 ةنبانلا ةمتل ١ يننت ال ةيندحلا برقب ةلتقف ةيقدنبب

 اهسال ةروكذملا ةيفيكلاب ةطقنلا كلت يف رخآ

 يواب روالا نا ىلع نوقفتم نيقابلا دوهشلا لكنا

  ةهنلتل برض هلتنب فسوي لالب مهملا
 ( بابسالا قهلف )

 ١ ول لالي نا نوبسنوتلاب عازت
 ىلا هلاسرا 7 روكذملا يوابروالل لئافلا
 لجل ردكم مرسلا ةيركسفلا كحل
 يئانحلا نونافلا نم .11١ دنبلل اقبط هنكاحم
 يندملا يناهعلا

 ةيردنكسا قيفحت نويسموق نم اذه ردص
 روضحب /5 ةنس رياربف 7 يف ةلفعنملا هتسلجي

 ثيح ندو



 يركسعلا كلذ ةفرعم ةنكميال ةنإو ةيطبضلا ةهجأو
 هربظ نم الآ اهموي هرظني لل هنال هأر اذا

 نويسموقلا يف فسوب لالب باوحتماب ةنإو
 ةنإو نيظنحت»لا ةظرواب. ناكو يركسع هنا ررق

 ةيطبضلا لوق هرق يف ناك وينوي ١١ موي يف
 هيادع ميهربا مزالملا ةلسرا ناهشل | ءادتبا دنعو

 لوصحب ةظفاحلا ليكو يدنفا نسح دهن
 كسمو كلذ دعب عجر ةنإو دلبلا ين ناجيغلا

 يس اًئيش رظني ل ةنا لاقو ةيفنحلا ةهجي رفخلا

 ةصئاصخ نال ةروكذملا ةطقنلا يف هدوجو لاح

 مهنم وه أم 'يث ةنم عقي ل ةنإو نينوجملا رنخ
 ىري نا ةنكمي ال مالا يف نوكي يذلا نا لااقو هب
 ةطقنلا يف نكي مل ةنإو اهيف اققإو ناك ينل | ةطقنلا

 هبنت اهيف نيعن ال ةنإو هلبق نابديد ةروكذملا
 سيباحم ة:+ جرخي اليل كابشلا ىلإ هبقي ناب
 ةنرخلا كابش نوكي ابر دوصنملا كابشلا نإو

 يدو دوبشلا تادابش هيلع تيت الل ُةنإو

 ناك ةنا لاق هتارب تابنإو ةنع ةمغل ١ عفر ىلا

 هيلع دهش نا ةنإو نورينك صاخعثا ةيطبضلا يف
 نا هل ليق ال ةنإو هتداهشب ىضريف مهم دحإو
 ةنا لاق ةيلعبضلا يه رؤس* نم وه ظفاح مهربأ

 نيح دحا ترض ةقيقح دارا ول ةنإو ةفرعي ال
 ةكتسلاو ةيقدنبل اب ةبرض ناكل انأبديد ناك
 ةعم نكي ل ةنإو هديب نراك يذلا حالسلا يا

 شف هنا نم دوهشلا ضعب هررق امركنإورفلفير

 هب هبرضو رفلوفيرلا ةنم ذخإو بور ضملا صخشل ١
 نويسموتلا يف فسوب لالب راضحا راصامل ةنإو

 ماما مريغو هكولب نم اًرفن رشع ةثالث نمض نم

 هجرخا هزرف ىلا روكذملا يدو مهربأ ظفاح

 يذلا اذه يتمذ بسحب لاقو هئانفرأ ظسو نم

 لال ردا ةاعش ةيفنحلا "ا -

 2 راو زن : ديالك َ نيحاللا
 7 اشاب ميهربأ ةداعس هجوت ىدل ةنأو

 ها فورعملا ةيطبضلا مامح ىلا ةيردنكسا
 هل داعم. نيبو دنم يروضانلا كب مهرب ١ ماج مسأب

 ]ام ةنم رظن ةنا ١ مهربأ ظفاح ررق يذلا لحما

 ٠ - ةيياعملا ايرجا نا دعب و فسوي لالب نم عفو

 "  ظفاحو بناكلا يدنفا ناعمس اهتففرب و ةروكذملا
 7 نكمم هنا اهعرضحل جضنا روكذملا هربا يدنفا
 "  ظفاح ةنيع يذلا ك ابشلا نم رظانلل ةقيقح

 3 فرعب ةنإو امعربخا يتل !ةطقنلا ىري نا روكذملا
 70 كيوي لاآلب انقوا اهمإو ةطقنلا كلت يف فقاولا
 ِ مهربا ظفاح ةفرعمب .ةروكذملا ةطغنلا يف ةسفن

 7 دبع كلذ دعب ارضحا امهإو هصخش نم اقف
 7 لب يدنفا ظفاح ىروا اكاهارواف يدنفا محلا
 3 7 ناكنا 0 ريغ هنا روكذملا ةهلاق ام ىلع داز

 7 في اًنقإو ناك ير والا لتق يذلا يركسعلا
 7 نماه ةرواجم ما يدنفا ظفاح اهنيع يت ١ ةطقنلا
 0 رثكك ةلوبسب اهرظن نكميو ةيطبضلا باب ةهج
 د نا رذتتيح لاق فسوي لالب نإو ىلوالا نم

 |! ةيدرولا 6 مهربا ظفاح اهيع يتل ١ ةطقنلا

 000307 بضرلا لع اننإو ناك وه ةنإو كما

 7 ةطقن يا كريجلا ىلا ةلصوملا ةهجلا نم ةيدرولا
 3 ظفأح | نإو ماحلا كابش نم اهتدهاشم نكي ال
 7 .اطوق ىلع نيرصم ايقب يدنفا ملحو مهرب

 ' ارضحا اههلا راغملا نييودنملا تارضح نإو



 نولتقي مأر هنا لاق نيذلا ضاختشالا نفد
 يحرهنلا .الديركلا .يرتيد وكرام تان 5

 موي يف هنأ دهش ةيويدخلا ةطسوبلا كافل 0 ١
 دلو رضح مانا بات ىلع ناك اهيب وتو 1
 نايف لوض ربخيو ميص» ذخإو يلاهالا نم
 ةيطبضلا لخد مث نياسملاو ى راش ع

 لوق هرق ركاسع تجرخ اهتقوبو كلّذب ربخإو ٍ

 اونقو و مطباض رما ىلع هاب حالسلاب ةيلطضقلا
 عزوي رو ذا١ طباضلا ىأر ةنإو ةيظبضلا ماما

 ةيرع ىأر تقولا كلذ ِ ةنإو ةناخ مهل :

 رظني م لوتنم صحت أههفو ةبشفللا هج نال

 أم مع لو ةيطبضلا مامن تنقوف هيلجر ىوش

 ناصف ابيف ىرخا ةيبرع تردغح مث اهب ىرج

 رخالاو نسلا ْ مدقتم أف دحا نببب زوالا قف

 رفن ةبيرعلا .كلت فقؤاف ةئيلا كيرظ باش

 ةماقلا لي وط ةينيحلا دنع اققإو ناك ركاسعلا نم

 يجيرعلا نإو يردج راث١ ههجوب نوللا رمتا
 اللزن 0 0 برهو 6 3

 0 5 0 كقيح 5

 ةضاصرلا تباضاف هكر كي بالا 0
 رسيالا غدصلا نزف تجرخيو .نئيالا هغدض
 طقسف مدلا ةنم ليس راص دسم انهن ةحئاف
 مدقتملا صخشلا نإو لاحلا يف ائيه بيورضملا

 هكرداف هيطبضلا ماما نم رمو بره ندلا يف

 يضعل اب ةنوب رضيإ !و ذخإو ركاسعل|و يلاهالا ضعب

 ةنا لاقو هولتق ىتح ديدحو ةحلسإو بباشخالاو
 بابلا لولنقو مالا لخاد املا لخد كلذ ىأزامل

 ةنإو اسنرف وتالسنوق نامجرت وه التق. نيذللا

 ةدرخم ةرورخ 'اندج ك ابَشلا نم كلذ دقب رظن

 ”قيذلا نإو 2 وا ؟ اهنف فعف سبالملا نم
 هرخإو يدنفا ميلخلا دبع مث ماها يف ةعم اونا

 اًيجوبق البق ناك يذلا ظفاحو ي دنفا ليغاننا

 اوننخا أ. مهو ةفرعي البي رذ ينج صختتو

 فراع مساب هومس ناجيغلا لوصو نيح مالا يف
 كطاشلل "نكسؤوي لالي :ةيزوت.راض ال: ةنإو

 لاق مث وه سيل ةنا لاق نويشنوتلا يف روكذملا

 ةيركسع سالب ىركسع وه هآر هينذلا نا
 'ةروك ذأ .ا سنالملاب سيل روكذملا ضفشلا

 هلوَق نع .هلودع بي نع. لقت امل ههنإو
 روك ذا ضخشلا نا ةيطبضلاب ررق هنوك لاخ

 هوزؤأ مهنا باجا براضلاوه فسوي لالب يا
 مهنا لاقي اًرن رشغ ةسمخ وا ةرشع ةيطبضلاب

 ناو ؤينوي ١١ موي يف ءارنخ اوناك نيذلا

 لالب ىا صخشل ١ كلذ ىلع اهنقوب هل راشا ظفاح

 اوه هنا لاقو فسوي
 لاب تطيح لاك اهيل وه .ةناو يوابروألا

 ةنا ثيح اًديِح ةنم نكات مل ةنا لاقو ههباشي

 ملاذا ثقو الآ (رشاع الي ماو ال
 يف دهش ناك ىذلا بوبيش لئاربج نإو

 رع امحلا قم .ارنث نظن هنآ له فالح ةبضق

 برض كريجلا ةكس ةهج نم ةيطبضلا ةهجإو يف
 ثتاجإوخ نينثا نم نم .اًدخإو ةيقدنبلاب
 ىلا طتس ةنإو كانه سانلا مزنأو ةيرجب دنا“

 دكان هنأ :قويفحوتلاب ةيلاث ررق (اكنم :ضرالا

 ةيقدنبلاب يواب روالا برض روكذملا يركسعلانا

 د اهنم ةهنضملا عزت هرظن هنا ىتخ
 1 ١ بولا وسلا نأ اكو
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 باب اولفقق وكرام اجاوخملا وهو ينارصت معم
 ' ىكرام ةيغنت ىلع اوتفنإو رئاتسلا وخرإو ماها
 عوقو نوعمس وقب منأو فراغ مساب روكذملا
 نو ريف نيحىلا نوح نم رئانسلانوعفريو برضلا
 برضلا تحت نوطقمي مزيغو بيرضت انسانا
 ةيظبضلاركاسع نإو مهماّدحا |وقرغي , ) مكلو
 هعنان ةكرح ينداب ناجيهلا ءانثا يس ليتأي ل
 اوناك نبيب روالا ضعب نإو نينقإو طوناك لب
 يلاهالا نم اهيف اوينجي ةيطبضلا ىلا نوقأي
 مهلغ رهسيف تييابنلاب مهوبرضي لوناك .نغذلا

 لياقلا الا لوخدلا نم نوعنتي ثيحب برضلا
 ان ناك نا ملعي الو ةيطبضلا لخد دنف مهم
 ركاسعلا ضعب ةكرحلا أدبم يف ىأو ةنإو ال ما
 ناك ايف متودعاسو يلاهالا 922
 نظي ال ةنا لاقو اليلق ناك مددع افإو ًالضاح
 يبروالا يرض يذلا نابديدلا نالا هفرغي ةنأ

 ةفرعي ابرل ةنا ىللاق مث هبشلابالو

 نويسموتلا يف فسوي لالب ةيروث زاص ال ةنإو
 هتاذي هنا ل اق روكذملا دهاشلا ىلا

 نئاكلا مالا ريدم يدنفا ملحم دبع نإو
 [ه ْ هنا نويسونلا ُِى كيش ةيطبضلا ماها

 ىلا ةجوت ةببرع 41/6 ةعاسلا 45 ةنم بجو

 مهربإو يدنفا ليعاوما هاخا ديف دجوف ماها
 سولجلا ىلا ناروكذملا هاعدف ظفاح :يدنفا

 يلديركلا .نوسح جاخلا رضح م لجن ايبخ
 ىأر ناك ةنإو يجوهنلا وكرام اجاوخماو .يجربغلا
 انفإو ركاسعلا نم اًرفن رظن مث اناجضو ءاغوغ
 هسأر ىلع ةحنبطب اًيوابو وا ببرض ةيفدحلا دبع
 روكذالا يركسعلا ةفرعم ةنكي ال هنو ةلتتف
 584 اذا

 0 076 وب 5 ة نيسرتلا يف دبش نيمودلا

 هيخا دنع رضح ةيبرغ ؟ ةعاسلا 34 ةنس بسحر

 .احناو ظفاح يدنفا مهرب | ميعم ّك اكو ماخلا ُِ

 . ةنإو يوهنلا وكرام .اجاؤخإو يعوبقلا نسح
 . ركاسعلا نم ارفن 2“ نا لصح اهتقوب
 . هسأر يف قفط اي وأب بنرض ةيفنحلا دنع

 نا ملعب ال ةنإو انقأو 3 ئركسعلا نإو هلتنف
 - ماعدزالل اًرظن الما ةطقن يف ايجتون اًرينخ ناك

 0 اذا نآلا ةفرعم نكميال ةنإو اهنقوب ناك يذلا
 00 ٠ هرظن
 " 2 يتانروالا نإويدب بتاكلا ىفترم نايلس ناو ٠
 2 قتوي ١١ دحالا موي ثيس هنا ةيطبضلاب ررق
 "  يبرع فصنو ةغساتلا ةءاسلا دعب 41 ةنس

 | يذلا عراشلاب نئاكلا هلزتم كابش نم رظن

  .هيدرولا ةهجي ماورالا نم اصخش ةيطبضلا راوجي
 7 مث ب نيطيحم سانلاو ةيظبضلا ةمق ىلع ةنئاكلا

 7020 كرم لوانتو هيلا مدقن زيفخلا يركسعلا ىأر

 | 0١ اليتق ءانلاف اهب .هبرضو ةعم تناك ةجضلع ني

 لبق لبتق لوا ناك روكذملا نإو ةيدرولا ماما
 70 الا ةآرج اببس ةلتق ناكف عراشلا كلذ
 | 0 ادد ىو :ةنإو اهدغب هيف لولتق .نم لق ىلع

 " ١ خوطس قوف نم اباذخا يثري ةيطبضلا ركأسع
 7 يأ لئفل اهنولعتسي مو شابوالا ىلا ةيطبضلا
 )0 كريحلا ىلا اهجونخ ةيبرعب كانها نم رم نم

 7 اذه هريرقت روكذملا نايلس ىلع ىلت الل ةنإو

 / ١ يتلا ةفلا نا لاقو هلع قدص .نويسموتلاب
 '  ةيلبقلا ةيقردلا ةيطبضلا ةق يف هزيرقن يف اهركذ
 70 لتق يذلا يركسعلا ةفرعم ةكحمي ال ةنإو
 كلذك فرعي ال ةنإو هبشلاب الو يوابرؤالا

 جاو



 انهجوت مث قباسلا هريرقل يف ررق ايسح يبروالا
 انارإو ةعقإولا ةنم رظن ناك يذلا لزنملا كا 2

 ةطفنلا نا اندجوف ةنم دهاش يذلا كابشلا

 اهيف اًنفإو ناك يركسعلا نا الئاق اهنيع يتلا
 انا يدنفا ظفاح اهيع يقل١ ةظفنا اًيرقل يف

 هنا كلذ ىلا فاضا ئضترم يدينا نإ |
 دق ناكو بشخملا ةيدرولا ةبنع ىلع اًقإو. ناك
 يبروالا وجن نيتوطخ وأ ةوطخ مدقلو اهنم جرخ

 ان دجوفًالبرتق ءافلإو اهب ةبرضو ةهنبطلا ةنم ذخإو
 يذلا صخل ا ةيررو رظنلا نكمي هنا اسضيا

 ناكلتاقلا نا لاقو ةنيع يذلا لحما يف ففي
 ةقيقح زيت ناسنالا ىلع رسعتي نكلو هب انقإو
 هب ةفرعم هَل ناك اذا الا رخالا نم صخشلا

 لبق نم
 رضحلا لنق راص كلذ ىلعو

 ملحلا دبع مه ربا ظفاح ناعمسس بتاكلا

 موهتملا اضما يضرم نايلس بيغز
 ههغخ عضوي نا ىلا موهتملا نا

 ةيروكبلا قينحت ةيردجبلا قيل

 غيلب ا 0
 ةيردنكسا قيفحت نويسموتل ىارتام ةهيتن )

 نم ةدرإولا سوي قالب ىلع ةملتلا
 ( .15٠ هرغ ةدافاب ةيطبضلا

 هذه قاروا ىلع نرويسسوتلا عاللا
 مفلا ةمزاللا تاقيفحت ١ ءارجا دعبو ةيضنلا

 ةنا نويسموقلا يف ررق شارك ناعمس نا
 نئاكلا هلزخم متس ىلع وينوي ١١ موي ؛يف ناك افي
 ةببرعب 531 اهبروا اص ىأر رور.+ ةلاكو يف

 ثكزإو ةيطبضلا وحن اهجوتمو هيشنملا ةهبج نم

 ذك

 رواجا عراشلا نم هب بهذي نا دارا ييرعلا
 يلاهالا تذخاف كرمحلا ىلا لصوملا ةيطبضلل

 ةبرعلا .نرم لزنف روك ذأا يوابروالا برضن
 بناجي ةنرقلا سار ىلع ريفخلا يركسعلا ادصاق

 يركسعلا نإو هبلا "قل ةيطبضلا رإوحي هيفنحلا
 ىأر امل دهاشلا يا ةنإو هردص يف ةعفد روكذملا

 001 لزنو برلفضا يركشلا نم كلذ
 لّوالا ريغ انيروا اًصخش كابشلا نم ىأر مث
 ليقف هلتق نع لأس ةنإو ههجو ىلع قلم
 لقالَج وهو ةيلطبضلا ايو نينخلا يركمملا لل
 لوالا ريفخلا

 مدختسملا دجا تبا مهربا ظفاح نإو

 1 نريبيو الط ديد ةيلييضلا سلوا
 يبرع ةعسأتلاوا ةنمانلا ةعاسلا يف وينوي ١١ موي

 هوخإو يدنفا ملحو وه ناكو ماحلا ىلا هجرت
 ةيجوبق دحا وكرام هجاوخملاو ينح يدنفا ليعامسا
 اوراظن ماو يجوهتلا نسح جاحتإو تاروباولا
 يلاها ةلمجو عراشلا يف اناجه مالا كابش نم

 ةيبرع اورظن كلذ ءانثا يف مهو تييبابن مهديأب

 نييب روالانم ناصخمت ابو ةيشدملا ةهج نه ةيّثآ

 نيثالثو سبخلا نع اهرع ديزيال ةفيظن ةكيهب

 امموبرضب اوراصو عاع لا سادلا اوملع تيجي ةنس

 انيفخ ابرض تيبابنلاب
 نابديدلا فقوم ماما ىلا ةيرعلا إورضحا مغأو

 ملغ ةيطبضلا ةهج ىلا هب اوبهذو اهدحا !ولزنإو

 نرم برتفئا يناثلا يوابروالا نإو هاري دعب
 نابديدلا ذخاف رخالا نابديدلل ةدعملا ةيدرولا

 هدي عفر هار مث يواب روالا كلذ بويج شتغي

 طقسف اهتلطإو روكذملا سأر ىلع اهعضوو ةجضبعب
 نا اهس ال اوفاخ رذئتيح مهاد ايم يوابر والا



 ناك يذلا هربا

 نويسمونلا ىأر كلذ ىلع هانبو ةيطبضلا ةصاخ

 ( ةيضفلا ريخأت راصو هبلط ةباجا
 روضحي ةنم 1١ سييخلا موي ةسلج )

 كارد رسب اناب ليات سيلا دان
 نيمإو كب غيلبو: يدشر اشأب مهربا ءاضعالا
 ( كب ولاف كويلو كب

 ةثالث نمض نم فسوب لالب راضحا راص

 ماما مهفوقوبو ممريغو هكولب نم اًرفن رشغ
 مهربأ يدنفا ظفاح راضحا راص نويسوفلا

 زرنل ييدو حلا لوفي ناب نيبلا هفيلحتو

 .هجرخأو هزرف دقو مطسو نم فسوي لالب
 يذلا اذه ةنا يتهذ بمسح لاقو مطسو 0

 يوابروالا صخشلا بيرضو ةيننحلا مامأ ةنرظن

 كلذ ببسب بورضملا تامو هسأر يف ةهنطلاب
 يف تدجو مث بورضملا بيج يف شتف ةنإو

 بيج نم اهجرخا اهب هبرض يذلا ةهنطلا هدي
 ليق كلذ دنعو ركذ امك اهب هب رضو بو رضملا
 هفرعي مهربأ يدنفا ظفاح نا روكذملا لالب نم

 همالكو نيحالنلا دالب نم هروضح دهع نم
 م ةيلق ام ريغ مالك كدنع له لئسف ريوزت

 راصو هيلع هتب وجأ ةوالت بلطف كتبوجا

 الك ره ل اد اولع الا
 مهرباظفاح 2 فسوي لالب ظ

 /5؟ ةنس رياربف 15 7قفاوملا نينثالا موي يف

 نييودنم كب غيلب دمحإو يدشر اشاب مهربا نحن

 مامح ىلا انرضح ةيردنكسا نويسموق ءاضغإو
 يروضانلا كب مهربا مامح اضيا ىهسملا ةيطبضلا
 راضحت“ا راصو بتاكل يدنفا ناعم انعمو

 دحأ ةيطبضلا يمذختسم نم هربا يدنفا ظفاح

 . جرإلاب نالا نينوجنملا هيف

 0 0 يركسعلا اهيف' أر ير 4

 ْ لال لامحلا 1 هرغ رغ ةيضنلا نه 5 يلا

 1 ٠) الانا ادا نيئلتتملا ركانع دما انوي
 7 لالب ديف انقإو ناك يذلا لحلا انارأ روكذملا
 يذلا كابشلاو 6[ ةنسوينوي ١١ موي يف فسوي

 |0001 يوت فسر لالب نم لصح ام ةنم رن ناك
 7” هلع يذلا كابشلا نم رظنلا نكمم نأ ةقيقح
 | 0١ افقي يذلا صتشلا ةنقزعمو يدنقا ظفاح
 0 اًطوصخروكذملا دهاشلا انعربخا ينل ١ ةطقنلا
 ةناب دهاشلا ربخا 5 اًجوتفم كابشلا ناك اذا

 ١ نماقتو ضيا اندهاش اك ( ةيسشل|و زازفلا

 0 ملحلادبعرضح كلذك ةروكذملا ةطفنل اب ميهربا

 ” 2 داز لب يدنفا ظفاح يروا ا؟ اناروإو يدنفا

 70 ناركذتم ريغ ةنا لوالا دهاشلا ةلاق ام ىلع

 "02 نراك يوابروالا لتق يذلا يركسعلا ناك
 7 ما يدنفا ظفاح اهيع يتلا ةطقللا كس اًنفإو

 2 ينعا ةيطبضلا باب ةهج نم اط ةرواجم ةطقنب

 1 ىلوالا نم رثكا ةلوهسب اهرظن نكمي ةطقن نم

 )0 انلإر ناك الا لاقو ضراغ تسوي لالب انا
 0 لاق ل ١ ةطفنلا نأ ينعي قه ريغ ةطقن يف

 70 اهب انفإو ناكفسوي لالب نا مهربا ظفاح
 آلي لآلب وهو تيدتلا' هيدرؤلا اع ناك
 7 ةهجلا نم ةيدرولا يبرغ راوترتلا ىلع اقفإو ناك
 )0 نم رت )ل ةروكذملا ةطقنلإو كريجلا ىلا ةلصوملا
 ش 8 منا يدنفأ ملحو ميه هربا ظفاح امأو ماها كابش

 0 ظ ' ملاوفا ىلع نورمصم

 70 يضترم يدنفا ناءلس راضحا راص مث
 ٠ .ةظفلا ايا اناروإو وطانروالا ناوبد بناك



 ها نا تعم ةعدت

 نه

 افلا ةي ا ل 0
 كلترافخ لاحا ىف هنبأرا يدلل ل
 نينوهبملا رزخي ضخ انا 0

 ةيطبضلا لخادب اوناك نينوجسملا نا. 5

 ةغيأر يذلا اف اهجراخي تنإو

 امن انإو 'ءارب ؟يف ةضئايضخ لم فلا ١

 اياك“ اذ ل اكن كر نسانا فِحوي نيا
 تنك ال كنا ةيطبضلا ماما يذلا مالا يف

 كيءاما زضح اهبق تنك يتلا ةطقنلا يف 3

 ءاجنلالا دارإو لزن اهدحإو نايبروا اهيف ةيبرع
 زبي ةيبرض تناف اهموي ًالصاح ناك اه كيلا

 هسار يف اهصاضر تجرم حاورا ةتس ثاذ (

 ماظل

 لوقيأ ئذلاو::قللخ ين لي ٠)
 ىأ ىراصن اوناكءاوس ةداهشب "ىلع تبني كلذ

 يثوقو لحم رظني ل مالا يف يذلإو نييإسم
 مَن كليف ناباديد ناك يتلا ني 0

 ةطقلا نه

 يبق ناب ديد اهيف ناك 0

 يف ام ةظقتلا كبي كلنيبعت راض الا سا

 ْ كلل نطعأ ينل١ تايلعتلا

 جرخت اهرا كابشلا نم هبتنا يل اولاق ج

 سياح ةنم

 ةهجلا قه نه اوسيل نينوجملا نا س

 ش ةنزالا كءاش نكي“ :

 لاق دق ناكو ٍفويشلا هررق ام هيلع يبن
 يراضنلا نال نوملسم وا ىراصن دوهشلا ناله

 دخإو الخام نوملسم دوهشلا نابدانربخاف انؤادعا
 ناإف كيلع دوبشلا ةداهش ةوالت راص '.س

 ةول اق ام كتأرب“ تبي '؟وف“ كذنع فراك
 ةبع انريخا

 رضح ناك اذاف نانا اهلك ةيطبضلا َج

 ادحا كيبرض يفا لونيو ةيطبضلا نم دجا

 يلع 0 زوج
 اوباما . مهربا دوهغلا دجا وهاه س

 ةيطيضلا يم رؤئيسم

 كاتم نك 6 ماد امو ةفرعا ال ج

 ادا يرض كب 0000 ةهلاو ةيقددبلاب

 حالسلا ينعا ةيتتسلاو ةيقدنبلاب ةتيرض تنك

 رنلفور ل نبا نمو يدب يذلا

 دويشلا ضعب ةداهش يف تيعمس أما ١ نم

 تدذخإو بورضملا صخشلا ىف :تشتف كنا

 ا قرر
 شيفا را يب ًطونم ناكامانا ج

 ةشتفا ىتج

 كلذ ريغ نوفا لاوقا ؛كدنع لِ نم

 يذنع نيل جا

 (رضحملا لفق راص كلذ ىلعو :

 نويعموف سيئر : ناوضر ىلع

 ةيردنكسا قيتحت ١

 يرس نمحرلا دبع
 + ذي ايلف 1+ ءاهزالا موي ةملج)

 ؟ ةعاسلا ئرِسي اشاب ليعامسا. ةيسار تحن

 راك وسولا تارضح روضيو 4. ةقيقدلاو

 دمإو يدشر اشاب مهربأو كب ولافاكنويلو

 راضحا زاص بين يدنفا مهربإو كب نيب
 ةلاد خي ركاشع رافنا ةئس عم بفسوب لالب

 بلظو ةيركسع يواسك نيسنال [يمج منوك

 ركاسع نب ةتس ىإ ةسمخ راضحا روكذملا لالب



 كلعم 0 ذلا هب 000 يذلا مسالا وهاف

 فراع ينومس ج

 فاذلا يفادكيملا تراظن اذآ :له“. نب

 هفرعت رثلفور لأب باشلا برض

 عمو ههبشو هتفايق تريغت نال نكي ج
 هرظنا ل كلذ

 سبيل ةنأب ررقو فسوي لالب هتي رون راص (

 سبال يركسع ةتيأر يذلا نا لاق مث وه
 هيلع : سيلف صخل ا )نعامإو ةيركسع سبالم

 ةيركسع سالم اسبال سيل ينعا ةي ركسع ةئيه
 فسوي لالب نع تلق ةيطمضلاب ثنا سس

 براضلا وه ةناب نالا كل ةتيروت راص يذلا

 ةسمخو أ يشع وحن انورأ ةيطبضلا يف ٠

 ١١ سيرد هوك مالاعازع رب
 نع دهرا يب حت نم لا واشل ظنا وينوي

 /ثكا' ١

 يذلا وه هنا لاقو نالا ةتيأر يذلا صفا
 هل يلك مال ناك يناروالا نانلاا

 انتم ل كي ادي ايم كا لو عيباشي ةناب

 هأ ةعقإولا تقو يف الآ ةتيأر الو ةترشاع

 بوبو5 ليئاربج ةداهش نم ربظ كيح
 الجر رظن نا ليمج يروج لتق صوصخب

 ةهج نر. ةيطبضلا ةهجإو يف ناك ايركسع
 ةيقدنبلاب برضو كانه انقإو كرمحلا ةكس

 نيرام .اوناك تاجاوخ نينثا نمض نم !ًدحاو
 ةعيجتلا ماعلا مولزنإو ةيبرع لخاد كانه نم
 بوريذ راضحا راصف اَتيم ضرالاب طقس ةنأو

 يتالا ل لوسلا هل هجوتو روكذملا

 كلا يركسملا نا ركذتم تنا له سس
 00000 كنور دفا وا ديفحلاب برخ

 ةيقدنبلاب يواب روالا ا

 برضلا لودح لبق اهم ةجنل ا عفر 1 قحو

 اققإو ناك ةلدقن ياب ينعا لم ياب .س
 براضلا يركسعلا

 5 7 0 فرقا اب: نا نبورضملا َج

 ' فصعت يس ًيرقل ناك براضلا يركسلاو
 ظ ةيطبضلا ةهجإو

 700 كلا دجا كلي روتراص اذا س

 له ةروكذملا ةهجإولا يف اهموي رفخلاب اوناك
 تلق يذلا براضلا وه ناك نا هتفرعم كك

 ال مأ ةنع

 الإ ةتيأر ٠١ براضلا ج
 ا يننكمي الل

 اذه هرهظ نم
 هبتاك

 ' بوبيش نآربج
 ( رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

 1 ايناث رضحلا جت راص مث (

 (يفابن» فسوب
 عاكبمو كسا ام س

 نيالا

 لوقهرف يف تناك وذوي ١١ مويا يف .س
 الل ما ةيطبضاأ

 0 راهنلا نه ةنماثلاةعاسلا يف ناب ديدتمنك له س

 0 مهربأ مزالملا ينلسرا ناجيغل ا ةعاس ِ

 ع لولا كب ن..> ىلا ةيرابخا ءاطعال هيطع

 "تاه ذلبلا فس ناب ةظفاحلا لوقهرق مزالم
 : 5 تعجرو ل وق هرقل لعتسم نوكت ركا اسعلا نأو

 كفو 8 كليييشب 0 اع نجح يس اوس ةوح اما

 500 وو ديس هيج نلج

 1 . كا



 اوجرخن الس ظفلب ركاستلا لع ىدان ةيظبسفلاب
 ةيطبضفلا ماما إوفقوو حالسلا نيلماح 2 ش

 ةناخجج مهلع عز وب روكذملا طباضلا تي

 ةيشنملا ةهج نم ةيبرع ترضح اهنقو 3 ظ
 ايوابر وا ناك نا فرعا ال لونقم دحإو اهبفو
 2 نيتغوفرم نيلجر تراظن طقف ثيح ال م

 ملعا الو ةيطبضلا مامأ ةيبرعلا تفقوو ٠ امم
 0 ترضح كلذ دعن مث اهيف ىرجت اذام ٠

 كلذو باش دحاور رايخا دحاو امد 01
 نرازدليا بالو ةقيلا كيرظ لا

 فقواف اههسبالم ن « لع اكن - ناصخشل إو

 ىهو ةيفنحلا دنع افقإو ناك يركسع ةيبرعلا

 هنجوبر وللا را ةماقلا لي 0
 ةييرعلا فيقوت يغرتلا رظن اقف ير ١

 ناذللا نانثالاو برهو اهكرت يركسعلا ةفرعمب
 ىجري راص باغلإو اهم الزن اهب نييكار ناك
 ديب ثرظن اهتقوبو ةبرضي ال ناب يركسعلا
 ( حاورا ةتسب ةجنط ينعي ) رثلفور يركسعلا

 نيبلاهغدص هيلو يف كال
 تو رسبالا هغدض نم ةصاصرلا تجرخو

 بورضملا تيأرو مدلا ةنم ليدي راص اعست. اً
 بره رايخالا صخلاو لاخلا ْ أتيم طقس

 يلاها ضعب هوكرداف ةيطبضلا ماما نم ا

 ناك امب هولتق ىتح برضلا هيف اوعقوإو ركسعو
 بافخإو ديددحو ةيلسإو يصع نم ميديا يف

 نا دعب انيلع ماما باب !ءلفق كلذ انرظن الو

 يذلا نم ركذنا لو تععمس اهنقوبو ه هيف انلخد
 باشلا ينعا التق نبذالا نيصفشلا دحا نا لاق
 الو اسنارف وتالسنوف نامجرت وهف رايثخالاو

 كببابشلا نم تيأر تاق يناثب قوف اندعص
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 قاقزلا ن رفا ل ىلا الجر
 ماعلا تحاص اهدنعو ةيركسعلا ةئيه هيلعو
 افدسلا ع يا رح اهيل رماح نه 1ك نينا
 ةيدقن هبويج نم جرخأ روك ذملا يزيلكنالا

 اولغشناف هيديب اهامرو تالايرو تايبور

 ثيح هريس يف دج يزيلكنالاو اهعبجي سانلا
 ةيدقنلا عمج ىهتنا امو همادقا ىلع ايشام ناك
 اندر نأ ايار ضرألاب ةودب هناك يلا
 ىرخا ةيدقن بناج ملل ىتلإو مهلا تننلا وهف ةفلخ
 ةيشنملا ةهج ىلا اهجوتم وه انو اهب ملغشا
 ١" يلا ويسرا انزطو :كراتدلا انف انور
 ةياغلو مرظنن ُئ نيب و رضملا ماتو برضلاو
 ةلاحملا تاده ىكترفا فصنو ةتس ةعاسلا

 نامجرت ليمج ٍيعروج مسر هتيروت راص !

 لاقو نويبسوفلاب ةدوجوملا اسنرف ونالسنوق
 نابي نم نع ل اق يذلا بورقلا ظ اذب
 ( ههجو نم دكاتي لو

 لو ]يلتق نم رادقم كلغلي له. نب

 ظ ةيطبضلا
 ترصو مالا كييبابش ند ثرظن انا ج

 ار خل اء دل نيردلا كلا

 ةتس ضم لاقو محك مث نيعبرإو ةعبس ىلا
 نيثالثو ةعبس ىلا نيثالثو

 مدادعت كنكما فيك نس

 ىلع موري اوناك ام لاح معرظن ج
 تناكو رهلا "طاش ىلع مالا فلخ ىلا ضرالا
 ملح اًنهسم تيرضلاو اهسبالام م ةدرح افسشمجلا

 ماحلا يف كم نك يذلا نم نا
 هوخإو يدنفا ميلحلا دبع انعم ناك ج

 يحوبق البق ناك يذلا ظفاحو يدنفا ليعامسا
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 ماج ييرومأم لعب 0

 ف جاما ظفناح يدنفا مدربا

 يف ناجيع لم اضيا يجوبقلا وكرام اجاوخمإو
 كلين قبح يرن امور تاب زاضمو عراشلا

 يا يف ةهضبطل ب ائيروا ا برض ةيفن#ا

 للا نو يتسلل لحي
 فييك ما ةطقن يف اتقإو وا
 33 ماحدزالاو قا 7 1

 ةطفن يف 0 اًريند روكا يركسعلا 1

 يذلا ماحدزاللو كانه اتقإو ناكافإو ال ما
 ال ما ايشون ناك نا فرعاينكم ال ًالصاح ناك

 اذا براضلا يركسعلا فرغت له. س

 ةترظن
 هيبش ن. نآلا ىتقحتا ل ثيح ةفرعا ال 2

 عبار دهاش راضحا راص

 كرعو كّتعنصو كسا م سس

 بتاك يخعنصو يضلرم ناهلس يما 9

 ةنس 14 يرمتو وتانر والا نإوبدب
 ةيطبضلاب هاطعا يذلا هريرقن ةوالت راص

 نا لاقو هيف ام ىلع رقإو

 نإو ةيلبتلا ةيقرشلا ةيطرضلا ةمق يف هريرقت يف

 هطخي وذ روكذملا ريرقلا

 فرعن كنكمي له ج

 يوابروالا

 فرعا ال يلزنم ةفاسم دسعلا ببسإ َج

 هبشل اب الو يركسعلا

 الأ غسل

 ةنس 10 يرو

 'اهمضوا يتلا ةنفلا

 0 ننكلا لوق هرفلا طباض اهنقوبف ةيرابخا ىطغا .

 نم !دحا فرع: لبف نولتقي
 ا

 ديلا 0 اص كلذ ىلعو

 8 اوبر سيئر

 070١ ةيردتكلا قينت نمحرلا دبع نإوضر يلع

 0 0 ل سيئر 58 ا را ثخحت
 7 : ناص الرب نوحاملاو ءاضعالا تازضح

 0 ( يتأيس نم باوجتسا
 رادثمو كتعنصو ك كدلبو كلسااء س

 كرع
 0 يرتميد وكرام يسأ َج

 ةيويدخلا ةطسوبلا تاروباوب يعوهق يتمنصو

 اهح تنا له نس

 ةموكحلا اياعر نم 9

  قحلا لوقي ناب نيل ١ ةنيلحت راض
 )001 هلي وينوي !١ موي يف تنك نيآ س

 )ماما نئاكلأ مالا باب ىلع تنك 3

 : هتيأر يذلا امو س

 درع دالوأ" ضعب روضحي اذإو ةجفللا هم

 ا دبع كخا ديرا مالا

 00 د ري ناجي لوصح نع نولوقيو نوما
 | ةلطفلل مم دعإو لخدو نيلسملاو ىراضتلا



 ل

 - كابشلا د نيرا منك ام لوا يف س

 عماوكرتشي مل ركاسعلا نا له ةكرحلا ءادبم يف
 لصاح ناك ايف يلاهالا

 نيطلتخم ركاسعلا ضعب اندهاش من ج .
 نوليلق موكلو مودعاسي و يلاهال اب

 برض يذلا نابديدلا فرت ل0

 يوابر والا ظ

 اذا هبشلاب' الو فرعا يلا ترلظا)
 نالا.هتيأر

 امدنع ةيطبضلاب هيلع ثرشأ تنا نب

 هفرعت ل لون نالا اذالف كانه تلأس

 ْ ةفرعا هتيأر اذا نكي جا

 هتاذب وه لاقو ةسلجلا يف هيلا ةتيروت راض
 01 ) فسوي لالب ) يأ

 فا مهربأ

  رخا دهاش راضحا راص

 كسا امأ نس

 يدنفا ملل دبع ج
 "كباب و

 (تيركا نم يا) لترك

 كتعنص ام

 عئاضبو نوباصو تيزب رجان

 1 نيا

 لا مسق يف يراجحا دبع

 كنس رادقم ام

 ةنس ؟1 ىلا ةنس نيثالث نف

 ماما نئاكلا ماها ريدم تننأ له

 2 6 5 م06 مول ع كل مي 6
 هرج اتتسمو هريده ان حج

 46  ةنسا بجر مه دحالا 2 قف

 ماحلا يف تنك له
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 أهموي ماخلا ىلا رضح يذلا نم نس

 انأ يلرع فصنو ةيناث ةعاسلا غل ج

 ديم هسا ليكو هيف يل ثيح مالا ىلا تهجوت

 ْ مهربأو يدنفا ليعاوسأ يا ماخاب تدجوف ىسم

 تاروباولا يف يحوبق ناك يذلا ' ظفاخ يدنفا

 ىلا يجوت ناكو ةيطبضلا يف مدختسم نالإو
 يلا هجوملاو يناعن هراجسلا ذخا دصقب محلا
 سولجلل ينايعد ناروكذملا ناصخشل اف ةيشنملا
 يلدي ركلا نسح جاتحلا رضح انسأج نا دعب و اىبعم

 تنكو اضيا يجوهنلا وكرام اجإوخلإو يجوبنلا
 ”ناكام بعر يدنع لصحو ءاغوغ تيأر
 انرظن كلذ ءانثا يفو ناجيهلا نم الصاح

 اًيوابروا الجر برذ ةيفنحلا دنع انقإو اًيركسع

 هلتتف هسأر يف ةهخيطب
 فلادقلا يركتسلا ثيأر اذا له نم

 ةفرعت

 يا كلذ يدكمي ال ج

 ش اهيلحملا دبع

 3 ثلاث دهاش راضحا راض
 ' كيد كدليو كفا ام وب
 يتعندوإ ديرك يدلبو يتح ليعامبا ج

 نيمودلاب ملوخسم

 كر رادقم ام س
 "هلاك ىلا م نم 3

 بيجر 1؟0و/1 ةنس وينوي 1| موي س

 ةهبج ياب تنك 45 ةنس

 يف 56 ةنس بجر [0 دحالا موب يف َج



 ىأ سيك لثم هنم هات يش ىلع ثحي ةناك هبدياب
 ةهضعل عي عفر نابديدأ|و الآ رعشن اف ةءاس
 لزتف اهرضو يوابروالا غامد ىلع بعضو
 ىلع انفخو انبعر داز كلذ دنعف يم روكذملا

 ا مالا نا ايس ال انبفنا
 رئاتس انلزنإو مالا باب لفق راصف برع دالوا .

 نمو مان شاهدنا ةلا> يف انرصو كييابشلا
 | لحا هيلع نوطلس امير وكرام ىبنملا ىلع خوخ

 يدنفا فراع هتيمست ىلع انقننأ انارصن ةركل
 نم ناكو مايلا نم يناثلا تانلا ىلا اندعصو
 ةنا نظا لب هتفيظو فرعا ال صخ#ت ةمدخلا
 اوغلب انل لوقيو حوطسلا قوف نم رظني داقو

 هل موزا الو عزفملا مالكلا اذه. نم
 شنفي ناك يذلا نا كسمالك نم مهني. س

 دكثوم لهف لتق يذلا يوابروالا وه هسفن يف
 0 تيكا وهنا كل

 يوابروالا برض يذلا نابديدلا ج
 يوأبروالا ىف شدني راص يذلا وه ةهضطلاب
 ا رك اًدهاشم ثنك انإو هبارض اهدعبو

 ام ةعم لع ةترظن ىتح نابديدلا ةلعني
 ةيفيطل | تناك نا لوقا ردقا الو ةنع تحض وأ
 يركسعلا عم تناك لهو هفالخ وأ رئافور

 هيف شتني ناك اماح لوتآملا نم اهذخا وا
 اًثياث ناك نابديدلا يركسعلا نأ له .س

 يواب روالا ىلا مدقن ما هتطتن يف ينعا هلحم يف

 انإو هلمم نم كرحت ام يركسعلا
 بلا مدقت ةيبرعلا نم هلوزن دعب يوابروالا
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 - ةيرضف هيلا ءاجلالا داراةنا كلذ نم مهيو .هبويج يف ثح هانرظنو ناب ديدلل عملا هيدرولا
  نيذللا نييوابروالا نينثالا نأ له س

 اًحويش ما انابش لوناك امنع تمنوا

 ةنس نينالثو سمخ دحل اهرمع من جا
 . ةيداع امهسبالمو ةفيظن اي

 نأ 0 ا ديركسلا نإ له نم

 تيأر ام يثعا هفالخ لئتقي مل يواب روالا 39
 , - هفالخ لتقف ادح

 : 00 تدار كلذ 5 0

 بيرضلا لوصخح نيعماس انكو رئاتسلا انلزنا

 اهنم رظننو ةراتسلا عقرن انايحاو ءاغوغلإو
 ا 11 نم متل امانإو برضا امانا اندهاشو
 صخخل | انإو ققحتن ل ةشهدلا ةش نم نكل

 ماب انربخي تاك حوطسلا قوق .ناكيذلا
 حن يفو مالا قاقز ةهج ىلا ممرلا نوحرطي
 قودنص ةيب رعراضحاراص "اليل ةعبارلا ةءابسلا

 نرم كابشلا نم رظنن انرصو مالا باب ماما

 ىلع ممرلا نولمحي اًسانا انيأرف ةيسشلا تحت
 نيروكذملا سانلا مث نم زين نا اندكما امو ةبب 3

 راص اذام أهنقو مهن

 ناييعلا ةفاسم ءانثا ف رظنت : لج نم

 هذه عنأ. ةيابضلا كاع ف ةالصاح ناك ام

 5 ةكرخ ا

 نيفطصم نيفقإو |وناك ةيطبضلا ركاسع ج

 ناجيخلا اهب نوعني ةكرح ىنداب |وتأي نأ نودب
 ' يلاهالا تناك فنيذلا نبيبروالا نم انيارو

 اهيف ءاتحالل ةيطبضلل نوتأي تيبابنلاب مهرضن
 لوخدلا نم نوعنتي ثيحب مهل برضلا ريسيف

 ناك نا ملعن الو ةيطبضلا لخد مهم ليلقو

 ال ا اين



 ع 0

7-2 5000 0 
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 ضاقنا نم اهنا يئر ) ةيدق حاولا عطق يري

 ضرالاب ىلإ ةيطيضلا حوطس قزف سرا 0
 ضراالا ىلا اطوصو درجت اهنوتلتي سانلا ءالوهو

 اهب برضيل ةمطق لاني نم مهف رطانلاو
 ىتح تارم سمخ وأ عبرا يرلا اذه رمثسإو

 ىاضوتافيعالا كلت مدي يف ملك اوراص مهنا

 | هنوفقوي كريجلا ةدصاق ةيبرع ترم الك

 ىتح مسوؤور ىلع مخوب رضي و اهيف نم نولزنيو

 لكشملا .ضفنا ىتح بورغلا ىلا اذكهو اولتني

 نيذلا ركاسعلا لوزن درج: نانئطالا .لصحو
 ةياءاام اذه كلذ لجال نينلا سأر نم اولزن
 هنبتاك . 48 ةسس ريقوت © قار

 ىضئرع نايلس

 نويسموقل اب ترضح م5 ةنس رياني 19 مون

 هيلع تقدصو ريرفتلا اذه تأرفو

 هدا

 ىضنرم نايلس ١
 /5 ةنس رباني ١؟ يف تبسلا موي ةسلج )

 يدشر اشاب نمحرلا دبع ةداعس ةسائر تحت

 نيسوملاو يذشر اكأي مخربا تار 000
 ءاضعا يدنفا نايزرو كب نيما دمحإو رايك

 ركاسع نرمافسوي لالب ؟اة را

 نويسموقلا ىلع ةلاحم ةير دنكسأ ةيطبضب نيلظن قسما ش

 (15 هرم 47 ةنسريفون | 1 قر ةيطبضلا نم ةدافأب

 (نوتري روب ويسوملا ةسلجلا اًرضاح ناك)
 هاندا يتالا دهاشلا باوجتسا راض

 كما -

 دجأ نب مهربأ ظفاح #

 ةكدليبام ل

 رييعزأ َج

 كتعنصو س

 ةيطبضل اب سيلوبل اب مدقتسم
 ةنس م كر م

 ةنس نيعبرإو ةينا ج

 نكاس ةهج ياب س

 ٠ ينيزاوملا راوجي 3

  (قحنا لوتي ناب نيهل ا هفيلحت راص)

 | ىضوي ١١ موي يف منيا ذا يس
 4 ىلا 8 نم ةءاسلا يف روكذملا مويلا يف ج

 يدنفأ ملح انعم ناكر ماحلا ىلا انهجوت ةيبرع
 اجا ركرام اجاولإو يفح يدنفا ليعاتسا هوجو
 أضيا يجوبنلا نسح جاحإو تاروب|ولا ةيجوبف
 مادا لخاد نع انكو ةروك ذا تاروباولاب

 ثدحتو عراشلا ىلا نيرظانو كابش يف نيدعاق

 عراشلاب ناجي للصحو الأ رعشن اف ضعب عم

 أل ياو نيرلد لادا لج ان ديور
 دا ام لاك يدنا ليعابم انقريو (يضف
 باب لفتت نسحالإو مولا بجوت ةداملا كهو
 ةموكحلا نإو ابجوم كلذل ىرا ال هل تلذف ماها

 تكيج يلا نيج نم نكل ةداملا ينالت اعبط

 لمحو ءاغوفلا ثرئاكتو. سانلا تذيازت

 انيرتسا نكل انبولق ىلع بعرلا ىلوتساف برضلا
 نرم ةينا ةيبرع اندهاشت نيرظان كلذ حا

 سالب نييوابروا نينثا اهلخاد ةيشنملا ةهج

 تيبابنلاب عاعرلا سانلا مهلع تيجتش ةفيظن

 ' فينخ برض نكلو اهيف نم نوبرضي |وراصو

 فقوم ماما ةيبرعلا اورضحإو نش نودب

 ةهجل هوذخإو هوطبضو مدحا اولزنإو نابديدلا

 كابشلا نوكل انرظن نع ىننخاف ةيطبضلا
 نم برقو مدقن رخالاو نيهلا ىلع فشكيال



 ةارج هدي لصح ام مك نا هو نيكل
 هيط ةركاذملا ةقروب ةطوسبم روما ضعبب رقاف
 هيطع يدنفا هربا ىهنملا كولبلا مزالم نا اه
 ةهجي نبيبروالإو يلاهالا نيب ةداملا تمسجت امل
 ناب دواد كب يلع نم ةيرابخا هيلا درو ليماهلا

 مهلع هبنف حالسلا تحت 55لععمم نوكت ركاسلا

 :تحت نينقإو اوراصو كلذب روكذملا مزالملا

 مهلع هبنو هناضيجحا ماطعا أم ديب هما فا

 ثتيسجت ال. ةنإو مرمأي مل ام ران قالطا مدعب

 ةيطبضلا ةهجي اضبا نبيبروالاو يلاهالا نيب :دأملا

 ةيطبضلا يقرش نياكلا ماحلا ةّق نم برقلاب

 اوداراف 1ك لنتقو برض نيراج مخوكل

 درطو ةعيظنلا ةلاملا نه عنم لجال هجوتلا

 روك كلا مزالملاف مضعب نع مهنمو دالوالا

 نم سيل كلذ نا مل لاقو هجوتلا نك معصم

 ءانثا يو ةيرودلا صئاصخ نم لب مصئاسخ

 تايرحو تبييروا لاجر ضعب رظن كلذ
 ةيطبضلا ىلعاب معولط راصو ةيطبضلا اولخد

 يروا ادخار رظن اهدعبو قولك نر الاخ
 دالوالا |وداراف اهب ءانحالل اضيا ةيطبضلا لخد

 هيطع يدنفا مهرباف ءوذخأيل هءارو لولخدي نا

 كلذ مل-جرخأت. لوخدلا نع ممنم روكذلا
 ذخاف ةيطمضلا نم يناثأاب يوابروالا صخغلا

 الو ةنلخ دالوالإو عراشلا ظسو نم يرحجلا يف

 باطخ دور و فداصن ثيحو هون مت أم ماع

 بلطي ١5 هرغ /1 ةنس ربقون 1 مقر كتداعس

 ارينخ ناك يذلا يركسعلا مسأ نع ةدافالا

 لصوملا عراشلا يف ةيفاكلا ةيطبضلا ةيدرو يف

 ةنس ودنوي ١١ موي ةعقإو تقو يف كربجملا ىلا

 مهلع لوصحملا راص نم نمض نم ناك نإو 47

 اناا

 : 00 3 1 ياخ ا تايرلا ةرباخم ريصت الأو 2غ وني

 00 كرذاب را هلاسرإو هطبض نع

 لوثسملا يركسعلا نا مكتداعس ملعب اطاحم نوكيل

 |00 ولورركذ قئاملا فسرب لالا سن وها
 قاروالإو ةيطبضلل عباتلا جربلا نجس دوجوم نالأ

 ةثالث ىلع ةلمئشم ةركاذم يف ةداملا قبب ةصلخلا

 ةركذمو هرغ ىلأ ١ هرم نم اههف بوتكم ماوق
 [ هرم ىلا ١ هر نم اهيف بوتكم دحإو خرف
 عيبجلاو متداعس ةدافإو يضتره نابلس ريرقنو
 هياط مدنفا هيط نيلعإو ةعبرا

 ير كسا

 يفرع نافع
 ةداهش

 ةثداح ة نبعلا ىأرمب هترظن يذلا نأ

 ؟'/ ةغعاسلا يف يلا وه 4 ةنس وينوي ١١ موي

 يلزنمب اًدوجوم تنك مويلا كاذ نم يبرع
 لصوملا ةيطبضلا رإوجي يذلا عراشلاب نئاكلا
 هببس ردأ ) جره هج نبآلا سيار كرهجيل

 ةيرإملا ةسردملا ىلا تهجوتو لزتملا نم تلزنف
 . هترضحا نا دعبو اهم ريغصلا يخا راضختمال
 [اورالا دحا تي أر ذا ك ابشلا نم رظنا انآ اهني
 ةمم ةهق ىلع ةنئاكلا 0 ةفج سانلا هب نيطانحم

 هبلا مدقت ريفخلا يركسعل تيأر مث ةيطبضلا

 اهب هبرضو ةعم 0 هدي. نم لوانتو
 ليتق لوا وه 00 هيدرولا م اما ليت هآقلاف

 2 بلا ناك يذلا عزاتلا ١ ذه يف لعق
 00 نم ل 3 ةأرج

 مس _ ميرو راح ل لاا 5
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 01ذ1ذ171ذ]1 1 ز] ] ]ذل

 دنكسالاب ةيركسع ةكتم ٠

 يرلترضح مدنفا
 ةماثللا 516٠ هرغ ةيضنلا نه عم ل

 م ةنس وينويا١ ةلتنم يف نيهوهنملا طابضلا ىلع

 رارق مهف امب ةعبرإو ةئايسمح ةقرو ىلع ةيونحلا .
 داعرم ديدجت دنعو مهالتسا لمن نويسموقلا

 لجال انراطخا ريصي اهب راظنتس لا ٠

 ١1 يف خرئملاونركيدلا نم ؟ دبيل اًنبط ةمكحا
 مدنفأ 7 ةنس ريغ

 نويسموق سيئر 71 ةنسويلول ١1 يف

 ةيردنكسا قينحت 1

 .اًيرسب ليعاوسا

 ) مفر ةررص )

 مدنفأ ولنداعس

 تانل اخلا نع انتفرعمب ةيراحلا تاي رحت ا” نم

 برضو لتق لوصح نم 45 ةنسوينوي ١١

 نا اننلع قيرطلل ةيطبضلا نم تبابن يرو
 رواج ةازنم يضلرم نايلس يمل راجتلا نفد اصزعتن

 راوجي مويلا كلذ لصحام ىلع فونو هل ةيطبضلل

 مدقف كلذ نع هانلأسو ءانرضحاف ةيطبضلا
 ىاأر هنا هيف احوم انل هيط قوفرملا ريرقنلا

 ةطقنل أب اهموي ابترم ناك يذلا هيدرولا يركسعلا
 . ايروا اصخش لق ةيطبضلا ةق لع ف لل

 مدقن روكذملا رينخملا يركسملا أر هلا ذل
4١ 

 اهب هبرضو ةعم تناك ةجنلط ةنم لوانتو وبلا
 يرختل إو ثحبلا ةقدب و هيدرولا ماما ”اليتق ةاقلاف

 لوصح ةبسن نوكت نا ةيثخ كلذ نع
 مسا نرعو ةيفيفح ريغ ريفخلا يركسعلل كلذ
 ةسا يركسع ةنا تيبت ريفخلا كلذ صختو

 يد 11 رارقأ نب كلذ تبث اي فسوي .لالب
 ىلع يف ينل١ ةطفنلا كلت .يف رينخ ناك يذلا
 ةباجا نمو ماحلا ماما ةيفنحلا راوجت ةيطبضلا ةف
 ةلصإولا ةركاذملا سنن ىلع ةررحلا يدنفا ظفاح

 صخنشلا نم ةهنبظلا ذخا يذلا نا ةنمضتملا هيط
 ضراالا ىلع هانلا هغدص يف اهب برضو يلروالا

 ىلاراشإو ةماما رضاحلا صخشلا اذه وه ًاليتق
 215 نم هرظن ةنا.ل افوروكذملا بغسوت لال

 عراشلا ىلع لطملا ةيطبضلا ماما نئاكلا ماحلا

 هلوق ىلع قدص هنا 5 ةروكذملا ةطننلا هب يذلا

 اجإوختإو مالا ريدم وه يذلا يدنفا ملحلا دع

 ماحب ام نيسلاج |وناك نيذلا يلديركلا وكرام
 لوقب ناك مالا نيمادخ ضعب نا اضيا لاقو

 طوغلب نيثالث وغلب نيرشع وغلب نيلوتتملا نأ مل
 رسيت نم باوجت“اب ناك نإو وهو نيعبرا
 روكذملا كولبلاةيشابنإو ركاسع نم مهلع ل وصحلا
 ىندا ثودح راكا ريغب بيجي مم دحا ناك أه

 قنحت يذلاف لهاجتلا عم
 طابترا نم هىثان كلذ نا ملاوحا  ةثداحم ن

 ركاسع نم صنعت روضح فداصن ال نكل يثوق
 اذهب ميل اقالا نم مانبلظ انك نبذلا نيادزهتسملا

 ةفحح ةشابوا رخل دوسالا ديمم ىسي ددصلا

 هورغب و قحاب رابخالا نع هراكفا !ولوحي نا نم

 مم هعاتجا لبق نذ راكتالا ىلع اضيا وه
 جيرصب ]وربخا هءاففر ل هاندفإو ةعم انثداحت

 فلاخم يش



 نم مهمو خس مريغ ديبو تديأبن ميضعب 5
 جو ىرخأل ابو ةفتس هين ئدخأب اح ناك

 نيظنتسملا ركاسع مهيلع تيجمم د ك انهو ]ومدقل مم

 رك نللا 0 بريف جالس اب ةيجن ونلا

 نع اديب هسفن ىأرف هصياخت دصنب ةيشن واحلا

 نيظنخسملا ىأرو وبلا تننلا مغ ليججب يحرج
 ىلع عقوف هنيبج ىلع قدانبلا تناك 500“

 هلجر نم هرجي نيظنححسملا ددا ىآرو فيضزلا

 ةيطبنفلا ةهج ىلأ يهل ١

 ءابظألا يزن "تبثا ذنف كلذ نع الضفو

 ارجل لوقا لضاتق قرط نم. اوبن ”قيدلا

 /1ةنسوينوي ؟؟ يف خروملا ىلتتلا ىلع فقكلا
 ةغيلب تاحورج ابيف دجو ثشفحلا ضعب نا

 هن را فيت ول قيس نطل دكا لب
 ةلتنملاب ةيطبضلا ركاسع كارتشا ضيا جنا 1

 ةكحلا نا .اطامرأ ”قباسلا اناغتلا ضع:

 ديعا لح :رادعألاب ك2 هنا ع ةيزكسلا
 لضا نم فنشوي لالب وهو نيروكذملا ركاسعلا
 محلا هلع ذفتو كلذ

 تادايشلا نم ضنا 1 م ْ

 نيذلاركاسعلاو طابضلا كارتما اهركذ قباسلا
 لتقلإو برضلا يف ةثداحلا تق ةيطبضل اب [وناك

 يدمح دوبحم دوجو تبث هنأ ثيح نمو

 جامو 2 جاحأو ىتوم يلعو ةيادع مهربأو

 لاجلا دوحمو ملاس يلغو يلغرف قيزحو فسؤي

 ديحمو سنوي افسويو مهربأ ديحو ردب دمحو

 نيسحو دمح ديحمو بايد ديحمو يريشبشلا

 ديحمو نايلس دشارو ناولس ليلجلا دبعو ردب
 مهنأ فسوب هنيمرهو . دوسالا ديمو ناديز
 شنن نم ,كلذو ةثداخحلا موي ةيطبضلاب اوناك

 اجو ليلخ نيسح دوجو تبث كلذكو مرارقا

 0 ياو : ةيطبضلا|ب نالعش يلعو يرحب

 6 000 تابثأ نم مهتكمت م دعلو ت 37

 00 قي 0 ا فا ةؤج ” .اينلا

 ٠١ لوب مغلا زكارخالا ضعبلاو لتثاو برضلا
 0 كلذ نم ين

 0 خل قلظملا ناكنالا كلذ نأ ك ثيح نمو

 " ةعبنلا قفعملا قيدعلا تاداهشلا دوجو ةلاح
 " ةيطبضلا مانا ةعيرال ةحيذملا كلت لوصح
 ' اهف عيب مكارتشا ىلع عطاق لياد وه اهلخادو

 ٠ ظ ( بابسالا بلف )
 "2 نيروكذم اركاسعلإو طابضلا ٍلاسرا ررفن دق

 "  ةيردكسالاب ةصوضخلا ةيركسمعاا ةمكحلا ىلا

 | دال قي ميل ءاربلا خوتو ميكاج لجال
 '"  ةيظبضلاب اوناك نيذلا ركاسعلا ةيثب امإو

 ١ ىف نالا 2 مولعم ريغو ةثداحلا . ءانثأ ْ

 ١١ ةيطوظخ ةيضفب مهاجم ريصت ناهيشلا ءانثا

 .تايانجلا قرا نويسموق نم اذه ردص
 - ةديوبأول ١١ يف ةدتعملا نسل ةيردنكسالاب
 نسيئرلا يرسي اشاب ليعاتسا ةداعس روضحب 2

 دو اشاب يدشر هربا ء:اضعالا تارضحو

 7 كب بين مهراو كب غيلب دمحإو كب نيما
 | ىيدكسأنويضونلا رتزكسو كن 0 و

 ١" نويسوفق سيئر نوع يدنفا
 ' ةيردكسا قبتحت .- نويسوتلا ري 9

 5 ..اهرشإ ليعاوسا نوعردنكسا



 ةلسارملا رككسعو شابوالا ىأرو اهيلا لاهالا ٠
 36 دارا املو بناجالا جراما نوبرضي 1

 و ةبطبضلا ماما لعتلا ىأرو هوناها كلذ ٠
 نوجرخي مث كه نولخدي بناجالا ضعب .
 يقلا ةلماعملا ءوس ىلع كلذ نم لد:ءاف ةع 8

 لوبق مدد ىلع وا ةلخاد اهب نولماعي اوناك
 مولتست تناك مجورذيو مووحي نا ركاسعلا
 نينطصملاركاسعلا دحا ىأرو ملتنثو شاب والا
 0 زن كيبابش ىلع هّتيق كنب باوص ةيطبضلا مأمأ

 تدعتباف ةيليئار-ا تالئاع هيف ناكو يروضانلا

 ُ و5 كيابشلا نع ثا اروك كمل تالئاعلا ا

500 
 ناك ىلتقلا ددع نا ليللا يف ةغلبو دسانملا ىلع
 ةاليتق نيعب رأو نينثا

 هيأ : رضح هنأ ةقاشم فسوي ررفو

 ىلأ ت تانروبسابل 0 00 0 ع

 3 أف هلئاعو وه برضو 3 1 كثشج

 ااش !سهباب ماما رف ةيطبضلا ىلا لوخدلا

 عازنلا ةلاح هب وهو ضرالا ىلع ىتلم ةيحنب
 ةيشلا ند نو ا ليج يحرج وأ هأخا ةنظف 1

 ركاسعلا د>ا لاق ةيطبضلا لوخد دارا الو .

 هنظي صخم ىتاف م يا اضيا ءالوه لتق مزلي

 ماوش 07 ءالوه نا لاقو ةيطبضلا يم لقسم. نم

 0 ةكرملاب 3 ملل الو معم ةححسا الو 1

 ئدكسايبرف ول ١ تلخداملو لوخدلاب مل 5

 سلسسلا مونششف 9 ةيقدنبلا ةفانركب اهرظ ىلع

 دعبو قوذ ىلا اودعص مث ءاسلا لح تذخإو

 صختتو هتدلإوو شيفوكين ويسوم رضح ةهرب
 ةعاس ةنم |وذخإو ضيا ركاسعلا هوشتنف رخا

 | مضيرحتو ركاسعلا لاها ئلرو

 ةحوردم شيفوكين ةللإو تناكو !دوقنو ةنبتكو
 برضلا توص نوءبس اوناك مهنا ل اقو اهدي ف

 ينل نه حارصلاو

 كنب. لوو شيفوكين ويسوملا ررقو
 001 هنآ ةيزدكسالاب ةيول يدكلا

 مغأو ينوتند ليشي» ويسوملاو هندلإو عم ةيطبضلا
 ةيءرعلا نم اولزنف يل اهالأ مولع تيبف وص 8

 اهدي يف ةتدلإو تحرجو 0 |ورادف

 الو ام رماب 0 الو جرذنت ةفقإو ركاسعلإو
 ركاسعلا دحا معنم ةيطبضلا ىلا ل وخدلا |ودارا
 نا دعبو 0 ءاجرلا دعب الأ ل مخ لو

 يراك“ ام تلو 5 نمل م6 تطاحا اولذد

 نوهت ةعاس وحن اهنرخلا 00 0
 ةكسلا ىف : ءاكلا 7 ا اوصا

 ةيطبضل اب مدغم ن 5 ا

 ةعاسلا دنع ةبيلطلاو نيلظنشسملا ضايع نقرا

 ةعاسلاو اهطابض رماب اهجلسا ثرع ةعبارلا

 أاوراصو ءايتشالا ددع اك شلات ةعبارلا

 نبيب روالا نم ك انه سم رم نم لك نولتقي 1

 ةحبذملا يف اوكرتشا ةلسارملا ركاسع نا لاقو
 ذلا بناجالا نودري !وناك نيظنحتسملا نإو

 موغنيو ةيظبضلا ىلا ءاجلالا نوبلطب اوناك

 يلاهالا مزتفتف ضنافانركلا تفرضب :لوخدلا نم

 حوطسلا نع اباشخا يرت ةلسسارملا ركاسع تناكو
 ' اودعص نيظنحسملا ضعب نا ل اقو يلاهالا ىلا

 نمركاسع: ضعب مهعنف هولزاي نا !ودارإو بلا
 سيلوبلا ها

 نم مدقن ةنا ناوحملا فل انش نس ول رزكو

 نيظنحتسملا ىأرو ليج اجإوخملا عم كريجلا ةهج
 جورخإو لوخدلا نيعنامو :قيرطلا نيعطأق



 هولتق مب فرع هنكلو 'لغش

 يلاهالا يأر ذأ ليا يسارك ناعم زاركو

 دلكملا لما لف

 اديدلا ناك دما ملا زا لظررفو
 يضع معد.اب يلاهالإو ناقل ١ ىوس رظني لل هنا
 نطرالا' لع ءامد: ئأرو نيفظصم ركاسملاو

 نوينوالا ةيرج رر#م ةفاشم ليئافور ررقو
 اح يرو هتلئاع عم آيت ١ لاح 1ذ١ نايسنوا

 ىأرف ةيطبضلا ةهح 5 تاتروبسابلا مق نم

 ةيراملا ةيرخبل ا ضعبو يلاهالا نم اًروهجج كانه
 ةيلئاغ كو قرف تكيابتو ايضع ىلماح

 اكلأ يدروكلا يدنفا“يتابلا دبع ررقو

 تحت ةيطبضلا لّوق هرق ركاسع نا ةيطيضلاب

 ةلعقملا ءانثا هي اوناك هيطع مهربا ةيرادكح

 دحا دهتجي مو ةيطبضلا باب ماما نينطصم

 ةببلطلا ركاسع نإو يدعنلإو برضلا عنمب مهم

 4. :اردججم :لو يحال .نيققإو كضيأا طولاك
 ةروثلا عنم

 0 نوالك ويسوملا بانج ررقو
 نءايغلا ؟لكوونانربلا ةلود لام
 0 دانت ةييرتل ياهو نك انيق
 هايع يح دع ]ارعو ىإر ةليناخل هلا

 فنوبرضي يلاهالا نم اًروهج ةيطبضلا ن
 ضرالا ىلا :اهدحا طقسف زيلكتالا نم نينثا

 لع ' ءابقشالا مش مث ةيرع ىلا يناذلا لخدو

 .ًاعيمج مموحرجو اهيف نمو وه هوبرضو ةيرعلا

 ربظي هنيع يف اًيرج سويبلاشيم ويسوملا حرجو
 للا نااار هيلع

 ةيبرعلاب هبانج
 هنا ةيخاخدلا خيش قايدش لا نقد

 مم ناك روك نم. هنأ

22,. 0-8 000 

 1 كبش. نكانللو ضانسلا قارا

 2 ٠ نولتفيو نوبرضيو
 فضلا تاليدحت بتاكر واي دءاخزرقو

 ارق عبر الأ ةعاسب يقّرغملا 3 هنأ

 8-0 يحرج نوبرضي ةيطبضلا مامأ اًدالوا

 يركسع هيلع مي من“ هوجن داك نا دي رشا
 08 طلشسف هر ىلع ةطابب هيرصر ير 2

 ىأرو ةلبق رخ1 ١ ذحإو لتنب يرحب ١ كلذ رو

 ' نيب ةكسلا يف اففإو نيظنحتسملا نم اًرفن اًضيا

ع لدن هتكيهو ةخس هذيبو ماهو ةيابضلا
 0 ىل

 " ةكللاب مدلا رظن هنآ لاقو لتقل هدادلعتسا

 7 نقلا 0 ةغلبو قاقزلاب ثفحلا ىأرو

 ١ هنيعب كلذ ري ل ةنكلو ةيطبضلا لخادب

 ن6 يذلأر اقنلا وذ يدننا يلع ررقو

 ويدل برق لبنلا 0 نا ةطبافل اب اكتم

 تايب رغ ىلع نيرشغو ة ةعير ١ مهنم لسرإن قاقزلاب

 . تايرع ! دوجومنكي لوةيل انيبسالا ىلا وتانروالا
 ا ةِ- كبل كيلاكو ةزفاإلا ملول

 هياط بك

 ١ در هنأ لضنلا وبآ دير زقو

 | نادر كيب يدب ايوضم ةيظيضلا ةآز و اًرينخ

 30 ابقلطي م ةكلو

 7 ىأر هنا فضإو كنب نيسح عرضع» ررقو
 | 111011 نوورطا ادلغلا ترض يلاهالا ضعي
 " هلجاف كلذ ىلا ركاسعلا هبنف ةيطبضلا شوح يف

 0 يرجي اك هب يرحب الاو توكسلا راب ةنأ مهضعب
 ١ ' ركاسعلاو يلاهالا "نام ارو :بناجالاب

 0 لوصو نيح ةيطبضلاب

 م

 1 نعل ونعوإ



 2001 ا

 ا ُ 2

 نم. رن ةبرضف مهم بره.

 نالعش يلعب بنا
 نيذلا مانسملاو لما[ ىررق طاق

 مملع مدقن امو ناجيغلا ءانثا يف ةيطبضلاب وناك '
 ةيموعلا تادابشلا امإو ةيضخشلا تادابشلا نم

 ةيلميشلا لخادي لتتلاو بيرل ل
 الاضن كلذ يس نيروكذملا كارتشإو اهنامإو

 هررق أماهنم ةريغكف ناهيشلا موعنم مدع نع ْ

 يركسعلا رضحا الي ةنا :لاق ةناف ةمالنس دمحا

 نم ةرشع وا ةيناث ناك ةيطبضلا ىلا يراوسلا

 نإو نيظنحت“ملا نم .ملثمو لوق,ورفلا ركاسع
 ماما حالسلا تحت نيفقإو اوناك نيذلا ركاسعلا :
 يىدعتلا نع انسي نوعين اي 000
 ره تاك نمم تابوهنلا نوذذخأي اوناك لب
 اولتق نبذلا نإو هببلطلا ركاسع كلذكو مهلع

 ةسمخ وأ ةعبرا مث ةيطبضلا لخاد

 يتلا ثنحلا نأ 0 كب نيسح ررقو

 تدل مالا ءارو نم اهلقن
 ل يحرج أ ةنا هيملم سايلا ررثو

 0 هيلجر نم هرجي نيظنمتسملا دحأو يه

 ويش نيلؤنمتسملا ضعب ةيلتي لاو ُهنأو

 00 7 خسلاب اهوجو ىلع اموبرضيو
 فضنو ةعساتلا ةعاسلا ةياغل يتب كلذ بو
 تدينثا اهددع. غلي ةيطبضلا ماما. لتقلا نإو
 نيعبرأو

 نم «ىأر ةنأ نضل هدرو موعن ركل

 باشخاب نومري ةيطبضلا 0 قوف سانلا .

 ال ما ركاسع اوناك نا قنحي لو عراشلا ىلا
 ايوابر وا اصنخت إوب رض عراشلا يفنيذلا ىأرو

 ةهنسلاب ركاسعلا

 00 دمام

 نسيلوبلا ةراداب .محرتملا طوريع انح ررقو
 حوطس ىلإ .لودعد ةلسارالا ركاسع رظن هنا

 ٍدوجوملا بشخلا نم نورسكي |وراصو ةيطبضلا

 فنراو يلاهالل قيرطلا .ىلا هب نودريو كانه

 كل انه ناكو. ةيطبضلا مادا تفطضا ركاسعلا

 ركاسع ممامإو تاشخا مهدياب يلاهالا نم ةلمج

 ,نرم رم نم لك نوبرضب .|وراصو ةلسارملا

 . نأ لاقو هوتيي ىتح نييوروالا نم كانه
 7 يتاتاملا كاع م ترضلاب ننال

 يلاهالا ىأر ةنا يحازجالا راثخم ديجم ررقو

 ١ك روحا ةهيج نم ةعاب يب رعي تيا

 ضرعتي ُئ منوب رضل اوراصو تويروالا

 مهضعب يأر لب ركاسعلا تم دحا .يلاهالل

 نبدبر والا برض ىلع ءاسنلإو ل افطالا نوي

 ةيطبضلا نامجرت يركش ديحم .ررقو
 الاماح ةيطبضلا ماما اًيرصم ايري ىأر هنا ايام

 اوابروا ىأرو نيببروالا اهب برضي اًساف
 هتدرطف ابيف ”ىتلمل ةيطبضلا ىلا لوخدلا ١ دصاق

 ببزعلا جالوا, ةتلتفو جراخملا ىلا ةلسارملا ركاسع

 لوقهرتب .تواعملا رهاط دي نواف

 نراكو ةيل انيبَّساب .نيحورجلا ىأر هنا هنابللا

 مسسفنا مث هو ريخا منو خسلاب نيحوردع مهلغا
 جسااب مو.رضركاسلاب ن را

 ةيطبضلاب نواعملا يان ىنطصم ررقو
 برضل ةيطبضلا ماما ايرغ ايركسع 2 هنا

 هسلجإو بورضملا لخدا مث ةنم هصلخت ايوابروا
 ةلصوب رحيل ىلعالا رودلا ىلا دعصو ةكذدلا ىلع
 يوابروالا. دي و لزنفإ قرعز : تو خسف

 ىلا هجون. هنا هل ليقف ةنع ا هصلخ يذلا
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 "ناو ةيطبضلا لو هرقب ناك هنا ررغ
 مث دادما بلطإ دواذ ىلع ىلا هلسزا رادكلا

 ايري رابلا نم هع يذلا ةعاسلا يف عجر

 00 اء

 ْ راجل دحا لتق.نم نيظنحتسملا 0 دوا

 مجم ةيطبضلا ىلا اورضح نيبذلا نييبوروالاا
 ةيقدنبل اب رود بايد, دوم ولع...

 دها ريزتت حتا. ذقف' بايد دنع ايإ

 اًنلظم ايش 7 ةنا عدإو همالس

 ( نيظنمتتملا راقنا نم دج ديغول

 فيو :ةيطيملا فلخ ايرع ناك ةناارزق

 مو حابصلا ىلا ةيبرع ةعساتلا ةعاسلا تك

 ( نيظنحخ#ملا رافنا نم ردب :نيسحو )

 اًريغخ نيعنو .ةيظبضلاب ناك هنأ ررق

 ةعسأتلا ةعاسلا نم يتبو ةيبرغلا ةطقنلاب اهةاروب

 *يثبل عببسل و عيش 7 مو حابصلا ىلا ةيبرع

 قالطالا ىلع

 ( نيظنمتسملا رافنا نم ناهلس ليلجما دبعو )
 نحل ةبيشخت لخادب اًريفخ ناك ثان رق

 ءيشب عمسب لو ايش ري لو
 ('نيظنجيسملا رافنا نم نابلس دشارو. )

 مو ةيطبضلا لخادب اًرينخ ناك ةناررق'

 اقلطم ءيغب عمسب لو اكيش َر
 ( نيظنمتسملا رافنا نم ناديز دمحمو (

 نوم صخش ىلع رينج تراكإ ةبانرقا

 نم اريفخ قبو ةيطبضلا نم كل انلا ردا

 ثو دج عهس ل ةنإو اجابص موي ينال ةنماقلا ةعاسلا

 ” قلظم نع

 70 مكاو مطبابض ةنال هرما |ولدتماف

 ةدع جرب تراك ةنإو طبق هنا لاق
الطالا ىلع اعيش 3 ل هنا ىىداو ةيطبضلا نب

 7 ] ق

 يراصنلا لتقن نيللسملا نا طقف عمس لب
 . 2( نيظنمتسملا راننآ نم نالعش ىلعو )
 ةرئادلا ةنزخ ىلع اًرينخ ناك هنا ررق

 روءأم عم قنتا ناجهلا لوصج دنعو ةيدلبلا
 لخادلا يف يقبو نإويدلا باب لفت ىلع ةرئادلا
 رنخ مسا ناغغلا نوكس دعب ةنإو ءاسملا ىلا
 ةرئادلا ىف تابو فارضلا نم ةنزخنا

 0 فارض افو يدنفا ديمم باوجتسا ىدلو
 0 ةعاسلا دبع ةناررق كلذ نع ةيدلبلا عئادلا
 اوقلغاف ناويغلا لوصح ربخ مخلب ابيرقت ةنماثلاب

 دعب! يعم نكي لوب ناوي دلل بان الا نم

 5 "دبع اننا نأ دوالا ا

 7 ركاسعلا عب فقوو ةيطبضلاب ناكةنأ ررق

 0 3 زالملا معنف كلذ عنم ايدارا ماو لتقلاو
0 
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 0 0 مال هربا زخ ةناع ننيتزملا
 نم اًدجا طورظن. طوداع ام ناجيغلا ربخ مغلب
 : ةييإلا ةعاسلا دنع ةنإو نيروكذملا ركاسعلا

 بناكشابلاو ل ايربغ سيسنرف عم هجون ليللا نم

 موطعاف ةيشدملا لوق هرق وود ركع بلاغا

 ناويدلا باي ماما وار معوجربو نيرفن

 ةنزخلا رن نييتزم لوناك نيذلا7 نم نيرفن

 ةيطبضلاب ىأر هبا روكذملا.ررق' نويسموقلاب
 '  اهيلا جراجلا لوصو .نيح اًدج اًروهتم اًرن
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 ءاسملا ىتح عضلا ٠ ظ

 باوهتسا ىدلو بتاكلا

 الاه

 عيسي لو ايش رظني مل ةنأو

 ةضوأ مانا اًسلاج ن 0 ٌلاَقَو ئَش لوصح

 5 يدنفا قابلا دبعب كهشنسإو ةرادالا ملق

 بيسدنفا يتابلا دبع

 دنع يلغرف نيزح ىأر ةنأ دهش نويسولل اب
 ةءاسلا دبع كلذ ناك نكلو ةرادالا لق ةضوا
 5 اًرابن رشع ةيداحلا

 ( ةلسارملا رافنا نم ليلخ نيسحو )

 مزالو نرموبج ةعق|ولا لبق ضرما

 ىسوم يلع نذأب ةتي
 كلذ نع هباوجتسا ىدل ىسوف يلع نكلو

 اسر ندالا ل بلطي ل لياخ نيسح نا 2

 كلذ لو يلع نافع ينابنوالا ةلدسإوب لب

 هل نذا ةنإو نيموي وا مويب ةعقإولا لبق ناك

 قدصي ال كلذَللَع ةنإو طنف ابوي ةحارلاب

 ةثداحلا موي ةيطبضلا نع اًيتاغ ناك ةناب ةلوق

 همالك ىلع اًرصم يقف ليلخ نيسح اهإو

 ( للطرب رانا نم يرجع لوو ١

 ةءاسلا دنعو ةيطبضل اب اًترم ناك ةنا ررق
 اهنم عجر و ةيلاتيبسالا ىلا هلصوبب هجوت ةعباسلا .

 هتوبك ذخا لجال ِهلزنم ىلع رمو بورغلا دنع

 اًذحا اهيف ري مل ةيل انيبسالا خم عجار وهو ةيشلا

 رابع كا د تايال الآ رك

 لاقو ةداعلا يراجك سيلوبلاو نيلطزتسملا نم

 بورغلا دنع ةيطبضلا ىلا هلوصوب ةنأ ضبا

 | ةنإو اهف ”يش لوصحي عمس الو ائيش كانه ري ل
 هنأ ل اقو ام ةهجب اهموي لتق لوصح عبسي مل

 يجر يدنفا ىناطصم ىلا ةيلاتيسألاب هلصوبلا لس ٠
 ةيل انيبسالاب بتاكلا

 هتهجاوم يادل يحر يدنفا قلظضم نأ لع
 الو ةفزعي ال هنا لاقو ةبذك نويسمونلاب ةعم

 ههجوب ررق ةعالس يدنفا دما كلذكو

 رجب ١ طاش ىلع ماهلا ءارو تيقب ثفحلا نا

 ىلا اهيف ناك ينل ١ تالحلا ف ا مدلا يبو

 لقب نولغتشي لوني ممإو ةمب بورغلا دعب ام
 يربح يلج امإو رجلا ىتح هذه لسغو كلت
 00 انيه رب ملااناب اهعر لع ارض قف

 ( نيظنحنس يثابنوا ماس ىلعو )
 مزالملا ةنيعو ةيطبضلاب ناك ةنأ ررق

 ائيش رظني م ةنأ متزو كيبابشلا ع اهءارو

 قالطالا ىلع

 ١ ( نيظنحخملا رافنأ ند لايجلا ديحو )

 ةيطبضلا نم لخاد اًبترم ناك هنا ررق
 اتلطم "يشب عمسإ لو اعيش ري و

 . ( نيظنمخسملا رافنا نم ردب ديحمو )

 لخادب ندلا رذخ ىلع انيعم ناك هنا ررق
 0 اتي رب لو ةيطب فلا

 ( نيل |رافنأ نم مهربا دهجتو )

 ءارو :نمبلا ىلع اًرينخ ناك هنا ررق '
 اكيش 7 و نيدادخلا حراشب ةيط مضل ذأ

 ( نيظنحت لا رافنا نم سنوي فسويو )
 كر[ لوح مزال علب 11 هنأ ر رق

 يريشبشلا كيمع روك للا لسرا ةنابللا ةهجي

 ةلسرا مث"دواد يلع مافئانلا نم ادادما بلطي

 جي ( زازفلا ةوبق ةهجي 0 2 و٠

 1 رافنا نم تابت يف



 دويحمو بابلا نيب نع نيظنحتنملا ركاشع انقوم

 نع هركاسع اقوم تابيلطلا يثابكب يدمح
 رضح اذلك راص هنإو حالسلاب معيمججو هلاهث
 ىلعالا رودلا ىلا هب دعصي 0 نم دحأ
 ةثلاالا ةعاسلا ةياغل يتب هنأ عزو ةيطبضلا ن
 الملا الدم ل 1 للا ن
 هجإوتيل هنا لاقو هب 1

 نإو ةحيذملا مود ينآث لصأو يدنفا ناهع عم

 لاقو ليمج يجرج نع 'يثب هربخي ل روكذملا
 عم هتهجإو٠ ىداو مسالا اذهب اصخت فرغب الفنا

 ناع هب هركذ نويسموفلاب لصإو يدنفا ناهغ
 ةرم أمم ماعطلا لوانت هنا هل لاقو يدنفا
 ليج يحرج مر يأ همسر ىأر الو 5 لف مف

 كلذ بحاص نأ فرعي هنا لاق نويسموتلاب

 ةناو ةبافملهلا ىلا رصحت ناك نامينزت وعل عزل
 ناثع نا لاق مث ةجمذملا موي يف اهبلا ضحي )
 ىلا ماياب ةثداحا 0 رضخ لطحإو يدنفا

 هردك ببس نع ةلأسف اًردكتم ناكو ةيطبمفلا

 رذعقو ةسا هل ركذو ُبحاص هل لتق ةنا هربخاف

 ةمسا فرع الو ةفرعي ل ةكلو

 ( ةلسارملا يشابنوا ديلا ىسوم جاحنإو (

 يلعو وه 35 عمم هنأ هيوم نانا ةيعوزت

 ةيطبضلا الس ىلع ليج يحرج النت ىنوم
 ىسوم يلع نأ لصإو يدنفا ناذع ررقو

 رضح ليمج يحرج نا ةحيذملا موي“ يناث هربخا
 ةرجاشم تلصح ك انهو ةثداحلا مون ةيطبضلا ىلا

 ةبرضب ذخاف روكذملا. ىبوم جاحلا نيبو نيب
 ضراالا ىلع هاقلا ىتح

 ةيطبضلا ىلا اغلا امل ةنا هقاشم فسوي ررقو

 رواسالا دخل امل ذخا هتاقيتشو هن أرما عم

 0: 1 ىلا نا يذلا وه

 00 ىه ةنأب وِ هلع مح هنا كلذ دعب ملعو نانوبلا
 0 .بهانلا

 . حرا نا عبس هنأ همالس دمحاررقو

 7 انيسمقادم ةلئاع نمرواسل اذخا ىموع جاخنإو
 ٠ ةيطبضلا ىلا تأآجتلا

 نم“ و هدو جاحما نا يد“ يلع ررفو

 3 1و مب اياك ندذلا لج
 0 ةلييفلاب راك هلأ ررتفاوه اما

 دالوا نم نيحو رحب هجوت فضنو ةرشاعلا ةعاسلا

 )0 ون ءاقت نم اهم ويجوتناكو ىشنملا ىلا برعلا
 ٠ نم اهب ةلصوب ةعم ناكو دحا هرمأي نأ نودب
 سيل كلذ ند ةلصو اا و نواعملا

 ْ ةيطبضلا ىلا رشعةيداحلاةعاسلا يف عجر هنأ إو يداعب

 يقبو اهزنم ىلا ةبيبطلا يدنفا هطاف عم هجوتو

 1 ةداعس عم هجوت مث شع ةيناثلا ةعاسلا ىت> هماما

 ْ هيشنملا ىلا اوعجرو نابللا لوق هرق ىلا ظفاحملا

 : ل! ىلإ يرث فضلو ةيناثلآ ةغاسلا دنعو

 70 تالوق هرفلا ىلا نواعملا يدنفا نسبنم عم هجوت مث
 عراوشلا يف نيقابلا ءايقشالا طبضب هيبنتلا لجال
 نرم ةسماخلا ةعاسلا دنع ةيطبضلا ىلا عجرو

 ١ 5 ةهج' لتتلا الو برضلا الرب 0 عزو ليلا

 0 ةلطبفلاب ةيش لوصحب لع الو عيسال ةإو ام
 ش ملا الو يىلتنلا ىَأر الو

 14 ةلسارملا يابنوا فسوب جاجمو /

 تاليصخلا لق ماما اسلاج ناك هنا ررق
 - ةىفب عبس الو ايش ىأر الو ةيطبضلاب

 ( ةلسارملا رافنا نم يلغرف نيزحو )
 اة جب ب لو ةيطبضلاب ناك هنا ررق
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 ىطصمررقو : 1
 ايزوأ لقد هنا يان

 نيظنحتسملا نمرفن يعش ةيطبضلا ىلا اًبورضم

 اكو برضلاب رنلا ةددهتف ةغبق هبرض دصقب
 ميظرتبا نأ لاقو ائيش لقب مو انقإو هيطع مهربأ

 نينزم هيلا ”وناكوفالا نت يله لا
 ليزتن اذنه بلي ةدضأو ةيقاوراب قرأ ١

 اضن نإو ايأف تحت ىلا ةيطبضل اب نيمتلملا
 نم ذخا هيطع مهزبا نا ةيطبضل اب ةربخا ايهاش
 ةرام' يفز ةرودا هقم نك ينآللا ءاشلا ىذه

 تجاه ركاسعلا نا لاقو ةيظبضلا شؤح يف
 ةيطيتملا ىلا حور يرارشلا نم زل
 أقرتعو ةتيقدنب : نعيد دكا : هيلا يقرب 0

 دحأ عنف دارا ةنا انشا الشمر زقو

 بايد دبع هددهغ يؤروأ ضخم لدق نإ

 مهرباب راتاف ةيقدنبلاب نيظنختسملا رافنا دحا ٠
 ةيطظبنغلا لخاذ اهّىلا ةوقب روكذملا ةغفدف ةيظع

 كلما مكن انافك الئاق

 نياوزوتسملا 1-0 دحا ذولسالا كيم ررقو

 تخت مهغقو ناخيغلا ًادنبا ا. هيظع مهربا نأ
 ره فكل : اليو هنافتحا ميا غزوو حالشلا

 عتتم [ودارا ةيظبضلا برقب لتقو برخ نم

 لاقو روكذملا مزالملا معنمت ةعيظفلا ةلاخما كلت

 نهيق قيد ةيطبضلا لخد اياركلا قو أ
 مههزبأ معنف ا اه وادي نأ دالوالا فاراف

 ذخاف ةيطبتضلا نم ينارصنلا كلذ مل جرخأو

 مو هبلط يف نوري دالوالاو عراشلا يف يرجي

 - 8: فرج اذاع له
 رضإو هب ما ام عيمج ركنأف ةيطع مهربا اما

 نراك ناذيثلا تقو يف هنا للاقو ةزيرثل ىلع
 فرعي. ال ةنا عزو ايش رب لو ةيطبضلا لخادب

 م راض اهنا ريغة ار الو هبحلم نئابلا
 نا لااقو روكذملا ةفزع نويسموقل اب :اهضعبب
 هاوجري ناك ةنإو ةفرقملا قخ ةفرعب ةيطع 7

 ٠ هضخت ةلأسمب اشاب رع ةداغس عم ملكتي ن

 2 ةلسارملا مزالم قاوم يلع )

 .ىسؤم ىلع نأ خمس هنا هيحمم سايلا ع ررق

 . ثلاث ناججرت ليمج زج التق ينون جاخلاو
 2 ةيطبضلا ملالس ىلع اهنرق وتالسنوق

 . قسوم ىلع نا ١ لضإو يدنفا نايثع ررقو
 موي ىلا كييمج يحرج نا ةحذملا موي يناث ةربخا
 ةخججرومأمللا بلطي ذخإو ةيطبضلا ىلا ةثداحلا
 ةياي دج نكلم راضو ةيطبضلا كا ره ةلغداف
 | جاحمإو يحرج نبي ةزجاشه تلصخ كلذ دعب
 ضرالا ىلع هافلا ىتخروكذملا هب رضي ذخاف قوم

 ةغلب ال ةيطبضلاب :ناك هنا رزتف وه انا

 دغب ةنإو هنابللا لوق هزق ةهجج ةكرعم لوضخ
 ننخ ناعورجم ناضفش ةيطبضلا ىلا .يتأ ةهزب
 انكيا ناحورجم نآزفن هيلا ىتا مث بزعلا دالوا

 ةيلاتيسالا ىلا ولتراف ير اوسلا ركاشع قم ان دحا
 قيبيزوألا نف راج ةثالث كلذ دعب رضح هنأو

 دق هن) لص ةيابو زبلا“ هيل انيسالا ىلا ولضراف
 نيحؤ رجلا ةثالثإا نييبز والا نأ تاذاهشلا مثبت

 امدع يملا نيزغنلا لبق ةيطبضلا ىلا إورضح

 تديرؤكذملا نارفلا رضخ ال. ركاشعلا“ نإو

 نقيور وألا جيراجملا تلتقو :تقناه نيحورجم

 ارش يب ىسو. يبعل كلذ ميهنت ىدلو ةثالثلا

 نيني روالا راجل ل اسرا دعب ةناىل أقو ةمالك ىلع

 هيلا ةيكوتف ةيظبضلارومأم هبلط ةيل انوبسالا ىلا
 مزالملا ىلع هبني نا رومأملا هرهاف يرج اهب هربخإو
 مزالملا دجوف .ةيظبضلا. ىلا داع مث ناجيفلا عنب



 7 78 ١ 0 7 خخ 1١ 7 سيل للك

 1 ا زجل اياك ندللا كاسلا هب اما
  عبسلا لوق هرقو ميدقلإو ديدجلا هنابللا لوق هرقب
 ناررقل دقف نالا مثرفم فورعم ريغو تانب

 ضيبالا يقل ١ م فرص ةيقف يب ميكاج رع

 كالوق هرقل ةثداحلا موي مثدوجو تبثو مهأع ١

 ةروك ذملا

 دوج تييلا نيثثلا ركاسجلاو طابضلا ليل
 يد دويحم مف ناجيشلا ءانثا يف ةيطبضلاب

 ةلسارملا مزالم هيطع مهربإو: تابلطلا يثابكب
 جاحإو. ةلسارالا. مزالم ىيوم_ لو . نيطيوتسم
 يبلج 25 هيشابت :وأ فسوب جاجح و 9 ل ىسوم

 ان ل لذ نحو لف ننيعتم
 دوو نظفنشسم يثابنؤا لاس ىلعو ةل-ارملا

 سنوي فسوبو مهربأ ديو ردب دمعتو لاجلا
 دح ديجمو بايد ديحمو يريشبشلا ديحو

 نايلس دشارو ناهلس لياجلا دبعو ردب .نيسحو

 فسوي هنيهرهو دوسالا ديجمو .ناديز ديحمو
 نيظنمتسملا رافنا نم نالعش يلعو ْ

 (تابيلطلا ئنابكب يدهح دويعف ) ١

 هجوتو تابملطلا زكرب جربلاب ناك هنا رزق.
 ةياغل اهيف يبو فدنو ةعساتلاةعاسلا ةرطبضلاىلا

 نايما١ نوكس ةعاس يا ةرشع ةيداحلا ةغاسلا

 ليحي ةيطبضل اب نيذلا ةَبلظلا ركأسع رما ةنإو
 نبيروالاضعب لخدإو ناجيقل ا عيراصو جالسلا

 لاقت يارب لظالا ىلسو ةطضلا يونا
 ةيطبضلا شوحب يدعتلا نم ايش رظني ل هنا
 ةيطبضلا ماما ائيش ري ل هنا ,عزو اهلخدي مل.ةنالا

 (رادكعتو. نيظنمتس .مزالم هيطع. مهرباو)
 (اهنقو ةياعبضلا لوق هرق)

 ةيطبضلا يلا تأجل عراشلا يف براجثلا لصح ام.ةناررق

 0 ١ را ل ةيطبضلا ماما قارا
 ” ذلأ نإو ةيطبصلا 1 ءامد. نظني ل ةنإو
 '” 2 ريذلا جراحلا مد وه اباخادب ناك يذلا

 اهبلا اورضحا

 يب 7 فا كب نيدح ةرضح نأ 2

 مضيرحتو ةيطبضلاب ركاسعلا .لاها ىأر

 ناك يذلا يغب ويلا مزالملا ايسالو 0 ١

 غي هنا للاقو ةلوهسب ناجيغلا عنم ىلع اًرداق

 نبيروالا رجلا نع مزالملا كلذ لس ليللا
 لسري مل هنا هربخاف ةيطبضلا يلا اورضح نيذلا
 ' اعيج اولتق م !ءف ىئشتسملا ىلا ادحا مينم

 ! هيطع هربا رظن هنا راقفلا وذ يلع ررق

 1 تامالع ةفبجو ىلع ا ٠ ةثداحلا موي ءاسم يف

 | لصح اهرورسلا

 ' نبنيروالا نم ةعبرا نأ رينص ان> ررقو
 هيطع مهربا مهنف ةيطبضلا ىلا ءاجتالا اودارا
 ٍإ ها اولتقو ع 3 4 عمتجأف مءاجر لبقي و

 ٌ 'لبطسا لخدو بره ن نسي مالا انأو مم

 00 ةلتتو نيظنحتتملا دحا هجرخا ةيطبضلا

 ١ ىلا لخدي نا دارا ةنأ ىسوم يلع ررقو
 )افق اهلا ءاالا تيل الع, اًضاخشا .ةيابضلا
 هيطع مهربأ

 ةيلطبضلا ىلإ هجوت هنا هيح سايلا ررقو
 هيطع مهربأ هيلا رظن هلوصوبو ناجيثل ءانثا يف
 - صضاح ظفاحلا ليكو اه وب اًبزهتسم لاقو

 00 عبس هنا هماللس كهحا ررقو

 ع هقاشم ةلئاغ نم ر واس ١ ١ دخا ىنوم جاحمأو



 لوف هرق ىلا 1 1 ةكرح 5 32 3
 ركاسعلا ةعفدف هيلا يغل' نا دارا تانب عبسلا ٠١

 تقلا ينو جراخلا لاف سبانالا لإ ١

 لخاد نم نارفن قدانبلا هيلع بوص هسفن
 ةنال كانه لوق هرتلا طباض نكي لو لوقدرتلا

 ىلعالا رودلا يف هتفرغ نم ًالزان ةهرب دعب هأر
 ضيا دهشو نخن يف حرج هنأ لاقو جرعي وهو
 رظنو لوق هرفلا ماما نيكاكدلا بهن ىأر هنأ

 نبت إو يصعلا نيلماح 5 نيثالث وا نيرشع

 لب نيظننشملا ركاسع مل ضرعنت لو ناجي يف

 نسكوك ديرفلا لراشويسوملا بانج ررقو
 هنا ةيوككسالا: زيلكنالا ةلود يضاقو لصنق

 ة حرجو برضو ةنابللا لوق هرق ىلا هجوت

 لوق هرفلا ىلا هلوصوبو هيلع يشغ ىتح قيرطلا
 نوجرنتي وده لكب نيفقإو نيظفحتمللا أر

 مهم دحا برقتي ل نإ نم للا 1
 ' 1 هل اوقف ال نا اوداك لب ةنع ةعفادنلل

 نار ل مهنا دبال اهيف اوناك يتلا

 هيلع برضلا عوقو اوأر دق اونوكي م

 ةلود لصنق يلفاكام ويسوملا بانج ررقو
 ظفاحللا فرطل هجوت ةنا ةيردنكسالاب ايلاتيا

 مث تانب عبسلا عراش يف هروربو ةعقإولا ةهجي
 كل رئاوفير مهلع داطاف هوب رضو يلاهالا هي هيلع

 منا هل ىارتف 0 ءنأ 0 الإ 0

 ةعفا دما لجال 95 ةيظف هتبرع نم نا :

 4-62 ةنمإ بارتقالا نمد نكمب ةكرتن ةنع

 هدي نهرفلونيرلا فطنخا هيلا هلودوب زوم للا

 لوف هرق نع ديعب ريغ .ذئايح ناكو ةعرسب
 ىار وتالصنوتلا ىلا هعوجرب هلا لاقو ةئابللا

 ]كرم رثن مهلج نمو ثاأب وهنمب نيبهاذ اذن

 رد اجعل

 يكسرود|و زور يسالسيدال نوطنا ويسوملا ررقو
 لق عب ناكفنا ايل نبا ةاود لصنق سيو
 و نا حرجو ةدحأو ةبرعب ايل اتيا

 لسا كا
 تاتروبساب ملقرظان دمحا يدنفا قامتاررقو

 ىلا ظفاحلا_ ةداعس تنلخ هجوت هنأ ةيردنكساب
 نم مانهالا مدع دهاشو ةنابللا لوق رق ةهج

 ناش عنم يف نيظنهتسملا ركاسع

 تاداهشلا نه تبث دق هنأ كيح نق

 تاالوق هزقلا روابط ماهتهأ مْدَع اهركذ قباسلا

 مهنايظو نوئوش بسحب ناججثلا ءافطا يف اهنع يكمل
 تاداهشلا نم اقبأ تبث دق ةنأ ثيح نمو

 نيرئاثلا نوجيشن مىسفنا م اوناك مهنا ةروكذملا

 بناجالا ىلع

 ىلع اًثعاب ناك اذه مفرصن نأ ثيح نمو

 ا رع لكااوا ةيرفلاو سبل لوح
 ظنح لجال ابيف نييترم اوناك يثل ١ ثالوق هرثلا

 ةيمومعل ١ ةحارلا

 ( بابسالا نبلف )
 راع ورعب نيذللا راسملا لامر! نرق

 دايضلا.نسحلا وبا مو ةروكذملا تالوق هرقلاب
 ديحم لاعلا دبعو نيسح ,هربإو دمحم مهربأو
 ةيركسعلا ةمكحلا ىلا يبف دمحإو هنيلخ دمحو
 عيقوتو مهمكاحم لجال ةيردنكسالاب ةصوصخلا
 نوناقلا نع 06 دنبلل اهيبطن مهلع ءازحلا

 يناؤعلا يئانجلا



 نم كانه ءيث لصحب لو حالسلا تحت اونقو
 بهن وأ لتق وأ' برض

 ةنابللا لوق هر 3 ناك هنا ررق يع ياو 1

 رم با ؛ ريثك ىأرو رافنا ةعبرا ةعمو ميدقلا

 رافنالا عم فقوف عراشلا يف نوضكري سانلا
 قفللل بيس نغ ءيشا عبسإ و حالسلا م

 ضكرلا

 لوق هرقب ناك ةناررق نيسحوبا مهربأو
 دنعو ديحم فسوب مزالالا عم تانب عبسلا

 ىأرو حالسلا تحت ]ونقو ناهبثلا لؤصح

 فوذخب لوق هرقلا ىلا يبت لصانفلا نم نيثا
 اًنيخ ىأر الو ال ما نيجورجم اناكنا ملعب
 نيرشغ ىأر لب لتقلا وا بهلاوا رمكلا ن
 مهيديأب ليماطلا ةهج نم نبت ١ ايودب نيثالث /

 فكوضرحيو نوخرص» مثو تيبأبنو يصع
 ءيثب موضرتع ملف بناجالا ىلع يلاهالا

 او ناك هيأ ررف ديم اعلا دعو

 دمحأ نأ ىلع لضح ام ءيثب غمس لو جربلاب
 ناك هنا لافو ةبذك تابللطلا يثابزوي فضإو

 هنارقا ةينبك ةمدخلاب موقي هنأ يأ هلغش لح“ هني

 هلزنمب مونلإو ةبجفلا نم امورحم طقف نوكيو
 نويسموقلل عضنا ةولصملا رتافد ىلع فشكلا 3
 لاعلا دبع ىلع اهب ركح يتلا ةملا ةيابخ ن

 رو 14 قارا اند لدغ نعمل دل
 ةنابللا لوق ةرقب ناك نأ ررق هفيلخ ديحو'
 دلال ل الا مم زكاتفلا هب ملا
 بحاص ينارصن عم هجوت ةنإو لوق هرقلا ىلع

 قايل زوكذملا تيب ىلا :ل ود هرثلا راو ناك

 عجرو يدعتلا نع هتلئاع ىقوو هاقوو هتلئاعب
 كلذ فالخ اًئيش رظني لو مهم
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 001 لول رخ ركل رزق يف دعا
 زازقلا ةوبق راوجي كارع لوصحب !ولع معو
 انيغ | 6 و 0 يا

 0000 ةيواطع هيمن نيالا دبش دقو

 نرم ةعبس وا ةتس ةنابللا لوق هرقب ىأر هنا
 يلاهالا نوني كن نياطزقسملا ركاسع

 ىراصنلا برض ىلع

 اياب لكو قداص كب كل ؛ نسح دبشو

 لوف هرقييلا |ورضح نيذلا نيازهسملا ٠ نأ ابتقو

 - و يصعخ مع

 اولذبي ل لصالا نم هيف اوناكن يذلاو ةنابلا
 ادج نيله أتم اناك لب ةنقنلا داهحا ُْ يا

 ةنابللا لوق هرقب نواعملا رهاط دمحم دهّتو

 11 ببرض روكذملا لوق هرثلا ركاسع دحا نا
 ىلع نب عضاو وهو ةيقدنبلا ةفانركب لوق هرثلا
 2 لاقو رصنبلاو رصنخلا هل سك هسأر

 7 001 تار ال ظيفلا ايلط ريظ ركاسفلا
 مالك هقح يف تيلكتو بناجالا نع ةعفادملا يف

 اومتبي ل نيظفعتسملا ركاسع نا لاقو ديدهت
 ناجضا ١ م ِ

 رص هنأ راقنلا وذ يدنفا يلع 00

 |ودهنجي ل زكاسعلا نإو ةنابللا لوق هرق ةكرعم

 نآو نيرئاثلا نوجا وناك لب نايا عنم يف
 ع ناك قالطالا ىلع نياؤزسملا كا اولَس

 ناك يذلا لشضنلا وبأ يدنكا دنع تبشو

 نيظنحسملا ةطروا ىأر ةناةيردككسا ةمكحمم اتاك

 نودبو 0 2 ىلع 00 00

 5 ونالت 1 نامجرت نع 0
 ركاسع ىأر ناجيشا ١ ءانثا يف هنا ةيردنكسالاب

 00 حالسلا تحت نيتفإو ةنايللا لوق هرقب نيظنعتلا

1 
 ل

 م
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 ا فت و ان دمع ؟ دموي 1١/1 52 وح
0 

1 
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 عمشو نيراطعلا لوق هرقب ناك هنا ررق دواد يلع 3-0

 لذبو تانب عبسلا عراش ىلا هجوتف ناييثل اب .
 عوقو ال ري لو ةروثلا نيكست يف دهيجلا ةياغ

 لتق الو برض
 قالمثلاب.ناكشنا ورق لب ولا 000

 لوق ةرق ىلا رزفحُت ناجيثلا لوطح ةغلبو
 ةهج ىلأ ظفاحلا ةذاعس نمي ف ا
 ظفاحلا فرط ىلا داعو نافل | عندو هفاقشلا موك
 عني ناك اذيب ,ةنإو ةيشنملاب ليللا فرض من
 هفتك ىلع ةبشخم يل اهالأ دحا ةبرض اهموي نايل

 نيبلا أرب :نواك ةناورق سا

 ناكو ةنابللا ل وق هرق ىلا رضحو ناجثل اب عنو
 أضوع هيلا راشملا هل ل اف كانه ظفاحلا ةداعس

 بهذإو ركادعلا ضعب ذخ اذك كفوقو نع

 ىلا ءيحلا نم سانلا عنمإو يماتسنا عراش ىلا اهب
 ىحن يتبو راذنأ ةعبرا ذخاف يمههاربالا عراشلا

 اونا عشغوم مم زخحو يل اهالا درظي نينعاس ١

 يل |ونل اب ملسرإو اموبهنيو نك اكدلا نورس

 ةسمخ نايل اسرالا ةدع:ناكو ةيلسفلا 0

 ترم اهعوجر .دعب .هركاسع نا لافو اآبيرقت

 ىأر امل هنا لاقو ةيطبضلا ماما ةلصاح تقولا

 ناهيخل ١ نا لع اهبهتو نيكاكدلا زسكت يل اهالأ
 ةظروا ماقمئاق دواد ىلع ربخإو يداعب سيل

 عم هتيجاوم يدل ةنا ريغ كلذب نيلوزوتسملا

 هربذي لهنا روكذملا ررق نويسوفلاب دواذ يلع
 مالك ىلع ينح بها قدصف كلذ نم ءيشب

 ضيا ررقو لوالا هريرتت ضقانو .دواد لع
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 طبضلا ركاسعل ةعيطنتناكيلادالا نا ىأر ةنا
 ناجيغلا عنم نم نكمت هنا يتح ةداعلاك طبرلاو
 ضبقورافنا ةعبراب اهيلا هجوت يثل١ ةطقنلا يف

 يلا هركاسع راعضن مللو نيرئانلا نم شع ىلع

 1 السلا لاعتسا
 نزع ةداعس ةداهشب تبث دق ةنا ثيح نف

 يدنفا سايلإو راننلا وذ يدنفا ىلعو ينطل اشاب

 طابضلا مانها مدع يدشر يدنفا يلعو هيجل
 .. .ةروثلا .ءافطاب نيروكذملا

 اوعتت ملاهإو مهغواهتب منأ ثيح نمو
 ناجبغلا ىلع ركسعلاو ءايقشالا

 كرصتلا كلذ مؤرصتب مهنا ثيح نمو

 اهيلع. بترت ةنايخ مهفيظو تابجإو اوناخ دق

 ةلاحلإو اوناكت لقفلإو برضلإو بهتلا لوصح
 ٌ كلذ لك يف نيكرتشم نه

 ( بابسالا هاف )
 دعس مو نيروكذملا طابضلا لاسرا ررقل

 ةكحلا ىلا ىتح دمحإو دواد ىلعو لبجوبا

 ميكاحم لجال ةيردكسال اب ةصوصخملا ةيركسعلا
 اال. دنبلاو ٠١ © دنبلل اًيبطن مهيلع كلا رادصإو

 يناذاعلا يئانجلا نوناقلا نم
 لوق هرقب مدوجو تبث نيذلا ركاسعلا اما

 تانب عيسلا لوق هرقو ميدقلاو ديدجلا :ةنابللا
 يثابنوا دايصلا نسحلا وبا مف ةثداحلا موب يف

 ميهرباو نيظنهتس يثاينوا دمحم يهرباو نيظننسم
 لاعلا دبعو نيظنيتسملا ركاسع نم رفن نيسح

 تابهاطلار اننا نم يبف دمحإو هئيلخ ديو كبح

 ناك هنا ررق دايصلا نسحلا وبا مدحاف

 يثابنوالا ديحم مه دري عم ميدقلا ةنايللا لوق هرقب

 نراجي* يف يلاهالا |وأر امل ماو رافنا ةثالثو



 توص الا ةذملا كلت لالخ يف عمس نكي لو
 نيرئاثلا ريثزو تيبابنلا عقوو يصعلا عرق

 :اكو نيياصملا نينإو

 دفنا دراتو .لفلاو..فرضلا ىف كرفت ةولع
 رئاعش كرحت لو عيظنلا دهشملا كلذ ىلا ةرظان
 ةيشحولا ةلاحلا كلت عنمل مخ. !دحا ةيناسنالا
 نيب ورضملا عزجل ميم دحا باق غعدصنا الو

 سرلا نودهاشي اوناك لب م/لذتو مهينأو
 برض تحت تفلت جاه إو اصعلا عقوم قلفنت
 ىلع ماظعلا تانق عم رباطتي مدلإو بانشخالا
 اقافدنا حورجلا ةهوف نه قفدنيو ناردخلا

 نورظني اب نيرو رسم كلذ نع نوار مثو

 نوعم#او

 نييبروالا دورو عطقنا بورغلا دنعو

 ددع غلب دق ناكو ناجيغلا نكسف ةيطبضلا ىلا
 فو اهظع اًعلبم اهمامإو ةيطبضلا لخاد ىلتقلا
 'نييكأملا ةيظبضلا 0 صعب 'رضخ للا

 ىقشتسملا ىلا .ثفجلا لقنل تايبرع ]ورَضْحْإَو

 ةيطبضلا ماهل رواجلا قاقزلاب اهضعب تاكو

 ربل ١ ىلا ءايتشالا هانلا دق ناكرخالا ضعبلاو

 ناكو ىنثتسملا ىلا اعيجج اهولقنو اهوجرخاف
 هس ليلا فو ةنج نيعب رإو :نينثا اهددع

 عراشل ١ ضرا نمو ناردحجلا نع ءامدلا تلسغ

 ةيطبضلا رادو

 قيل ءاردجا : ىدل تبت كلذ لك

 دوهشلا عامسو

 نيرضاخ اوناك نيذلا رابكلا ناطباضلا اما
 ماقٌمئاق لبج وبا دعس مف ةنابللا ةهجي ةعقاولا

 ماقُماق دواد يلعو اهتقو ةيردنكسالا سيل
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 ' ناجهلا ءانثا ىف ركاسعلا تن

 روكا ذملا

 ةداعس لاق دقو

 ةنتفلا دامحا ودارا ولر ايكا ناطباضلا ن

 : اذ تناك مهعاطا نإو لاحاب كلذ / 5

 رغاصالا طابضلا نا اضبا لاقو ظقف الا

 70١١ مهاطباضك ضيا ةيرهاظ مهعاطأ تناكر افنالاو
 ةتغلب ام ةنتثلا تغلب 11 الإو زابكلا

 نع همالك يف راقثلا وذ يدنفا يلع ررقو
 قالطالا ىلع نيظنتمملا كولس نا ةنابللا ةثداح
 اهنا مظابضو ا

 لسرا هنا ينطل اشاب رع ةداعس اضياررقو
 ةهجج ىلا لبجوبا دعسو ةيشنملا ةهجل دواد ىلع

 ل كلذ تاو ناجيغلا عم لجال لصبلا نيم
 هل تالمم ةلجج بهن لضح ةنال عرذا تأأي

 انني. هسفنب : وه ىو نيتروك ذملا نيتهجلا

 ةيشملا يف بهت نيظنحتمملإو سيلوبلا ركاسع
 ىرغصلا

 .ةيواطكسا ةيطبضرب نواعملا هيلع ياللا رو

 ٍديسلا لحم ىلا ظناحلا ةداعس رماب هجوت ةنا

 نيكست لجال جورخملا ىلا هرعدي يكل ليدنق
 ” 2 لاف هع دواد يلع ناكو ناجيغل |

 ةباجاف ظفاحم وه اذا. هسفنب حور ظفاحلا عد

 ١ هسقن ىلع ربظأو ةئتشف روما: تلظب رتضحخ هنا

 ثفيسلا لتس نا ديري هنأ

 انيللاو عبار مسقروهام يدشر دمحا ررقو
 فصنو ةرشع ةءاسلا هيلع رم لبج وبا دعس نأ

 نيس دعب ىلع رسكلإو برضلا ىأ 0و رع

 هرمأ الو كلذ عن يش ري )لو ابي ا 5

 هفاقشلا موك ىلا هجوتم هنا طقف هربخا لب ءىشب

 ٠ مادحإب تاداهشلا كلت. لوركتا دقف.هاما“ 7

 ١ ةرارقث يف .ينطل اشابرع
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 اوأسا دق منا لامجالابو لاما نر وهيه 0
 تاركا ا لا ممالمركف رصبلا 1 1

 نع اَض وعو اهدودح نض ناجقلا لصح يتلا ا

 راف هراشإ 3١ لع اودعاس ناجل |وعنمي نا
 اوك

 سعرا 2 ضو تك - مهلا 1

 رم ايلا ا 2 0 قتح هيلع

 نبينطو و بناجا نم نورينك حرجو صاختا

 ةديدع تالممم تكنو

 تاهج يف ناجيشلا ربخ رشتنا دق ناكو .0
 ىلإ لصوو ةريصو ةهربب هلوصح كعب ةنيدملا 1

 ركاسع نت مسق اهيف اًبترم ناكو ةيطبضلا

 هيطع مهرب مزالملا ةيرادكح تحت نياوزهتسملا

 ةيرادكح تحت ةلسارملا ركاسع نم مسقو
 تابيطلا 0 نم مسقو دوت يلع مزالملا

 دق ناكو لاخلا ديحم مزالملا ةيرادكح تحن
 يثابكب يدمح يدنفا دوبحم ةيطبضلا ىلا رضح

 لوصح ربخ ةغلب نا د. كلذو تابناطلا

 ركاسع جرخا هلوصوبو ةنابللا ةهجي نايبثلا
 اهماما مهنقوإو ةيطبضلاب اوناك نيذلا ةبلاطلا

 هربا كلذكو بابلا راسب نع جالب
 دمت مزقوار هركاسع بما 00
 ةناضلا هلع عزوو بابلا نيب نع جالسلا
 ضعبب ةيطبضلا ىلا يلا ءانثالا كلت يفو

 ينا ةهرب دعب مث. بتاجالاو لاهالأ سا
 اًحورحم يراوشلا ركسح نم رفنب اضيا اهيلا

 تراثو تجاه ركاسملا ةتأر الف لا

 ضعب دعص مث مهلتتف نبيب وروالا جيراجلا ىلع
 اوذخإو ةيطبضلا حوطس ىلع ةلسارملا ركاسع
 اهناما نيعيجمم لوتاك يذلا ءايتشالا لل ل1
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 نبيبروالا ىلع اهب |ونيعتسي 85 باشخاب

 ءابقشال ظ نراجغلا دتشأ ةعاسلا كات قدمو

 ديو اما ا نما نملك اوراصو

 م

 تا دعب ةنتوم رش تومي قتح ا هنوعبأل و

 ميهربا ناك كلذ ءانثا يفو باذعلا رما يساقي .
 نيئفإو ركاسعلا ةيتبو لوق هرقلا رادكح هيطع

 الا ةكرحب نون أي ال رورسملا جرننملا ةنقو
 نبيبر والا دحا رف اذأ 7 ءايقذألا :دعاملا

 ةيظبضلا ىلا ءاجتالا . بلطو يلاهالا دي ن

 جراخلا ىلا هنودرطلو ةاغل | باب ههجوب نودلسإ

 موسفنأ مم هنولتقي وناك وا نورئاثلا هلتقي ثرح

 ةئدابلا يف ةلسارملا ركاسع تناكو عسل

 ةيطبضلا ىلا رضح ةحئذملا ءانثا ىفو برضلاب

 ضعب صياخت هل |ودهتجإو اهنواعم ضعب

 ركاسعلا ناجم نم لوفداص ال .ءانعلاو بعتلا

 نر. نيروكذملا وعني نأ إوردفي مل منا ىلع
 اذا انا نتاىهتلملا لحو نيئقلملا كوقن بلس

 نيذلا ياه الاب نوكتني هتطخل نواعملا باغ

 موفن اوبسحو ةيطبضلا اولد. دق نونوكي
 نأ ماسلا تار الو مالسلاو نمالا راذ ُْ

 دابتجالا نف |ورثكأ دق نيروك ذلا .نينواعملا

 مههوجو نم بضن بناجالا صيلخت يف ةريغلإو
 نم موعنمو ءايحلا ءام نم اهيف ايقاب ناك ام

 لتقل اب هوددهتو نييبروالا نه ناك يا ةياقو

 مهلع ربثأ مضعب نا ىتح زورصتقي ل نا

 بورغلا يتح تمادو لتقلإو برضلا نم هيلع



 تايانجلا قيفح 0 اىارجأم ةيعتل

 1 ماشا ةيمف ةيضنلا يق ةي ردتكسالاب

 هل ةالرإو نيظنعتسلا ركاسعو طابض
 نييهلا سياوبلاو تاباطلاو

 ١١ ةثداح 2 كارتشالاب

 ارا :ةنس ينوي

 ةءاسلا دنع 45 ةنس وينوي 1١ موي يف هنا
 ةرجاشم تلصحر اهلا نم ةبرع فصنو ةعباسلا
 ضخ نبي ةيرددكسالاب ةنابللا ل وشوك كا
 ىلا اهميب تضفا يلاهالا نم را 1

 يفو بناجالاو يللاهالا نم عاعرلا نيب نايف 5 نع أشنو 2 ٍ ينطولا حر برضلا
 لوق هرق نم ةيشي واحنا ضعب رضح ءانثالا كلت

 نا ىلع لوق هرثلا ىلا حورجلا اوذخاإو ةنابللا
 ىتح هيلع ناك ام ىلع ينب لب نكسي مل ناجيفلا
 189 0 0 داسألا ضعب نأ

 5 ةثداحلا ء ل ا عدملا

 ىلا ناجيشلا دعما لب ةئانب تأي ل كلذ

 ءايقشالا ترشتتإو ليباطاو ثانب عبسلا عراش
 ةنابللا لوف هرق دوذح نض ةقزالاو عراوشلا ِق

 ناكو تانب عبسلا لوق هرقو ميدقلاو ديدجلا

 تابهطلاو نيطنمتسملا اع تاالوقرقلا هذهب

 ةلوهس 0 ناجيشل | عنمو عازتلا مسج فاك ددع

 ل ةحارلا طظنح نيطونملا ركاسسلا ءالوه نك

 مهفيظو نوئوش هيضتقل ام ةكرح ىنداب |وتأ
 توكسلا اومزلا لب تقورظلا كلت لثب يف

 د 23 ا ةياقلط ضعن

 نيعب هيلا نيرظان ناجيغلا ىلع نوجرفتي |وراصو

 قاقتو ل عانتا كلذ 00 بترتف ةذ اغرلا
 3 0 نم ن و 0 نضاخلا بيصاق باصملا

 0 لوقوهرق ىلا رضح كللذ ءانثا يو يلاهالاو

 "رع ةداعس مث ةيطبضلا ليكو ضخ هنابللا
 7" ةيردنكسالا ظفاحم رذئقو ناك يذلا ينطل اشاب
 َ .ضعب رضح مث ةءوكحلا يرومأم نم اهفالخو

 7 ءافطايف اعيخ نودهنجي اوذخإو لودلا لصانق
 7 رطفلل ممسوفن نيضرعم نيرئاذلا تيئتشنو ةروثلا

 1 تأ مل كلذ نكلو مرثكأ حرج دق هنا ىتح
 نيذلا رابكلا ناطباضلا نال ةبولطملا ةوتنلاب

 2 كب يلع مو ةعقاولا تتوضاخ اوناك
 سيلوبلا ماقُماق لبج وبأ دعسو نيظنحتسملا ماقمئاق

 قح مودءاسي ل نيظنحتملا يثابكب ينح دمحإو
 ينام انك لب نايعلا عنم يف ةدعاسملا

 "ال اوناكو ةلاحلا يضتتث ام فالخم تيلساكت»
 2 نآكو طقف رهاظلا يف الا ظفاحلا رمإوا نوعيطي
 001 11 نييابم ركسنلاو رغاصالا طابضلا
 ل اهالا كلذ مهءاسؤر نه |وأر الل لب رابكلا

 0 وبويلاهالا نوجا إو راصو اًروجت|ودادزا
 " ةداعس |وأر امل مهنا مهنم غلب ىتح ةنتنلا ران
 ظيفلا مهلع ربظ ناهيغلا عنم يف ادهحم ظفاحلا

 ب : كلذكو ديده مالك هنح يف نولكتي او راصو

 70 ةروقلا دامتا يف اًنبع لوف هزتلا رظان ادأر ا
 آ 72 ةيقدنبلا 0 هب رضو مدحأ هيِلَع م

 ..اعاب يلاهالل ميعهتو ملابض ل اهإو ملاها ن كو
 اه دع اهدادتمإو ةروثلا راشتنا يلع
 هدشا امل اب ناغلا ناك انيبو ةنيدملا ءاحنأ نم

 لحم ىلا اهركرم نم نيظنحتسملا ةطر وأ ترضح

  نودبو ماظننا ريغ ىلع مروضح ناكو ةعفاولا

 + بناجالا نومنشب مريسم ءانثا يف اوناكو ةحلسا
0000 
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 ةمص هلوقل نوكي اهرل ركذنف نويسموتلاب ٠
 الو هفرعا ال اما فقإولا يركسعلا ج 20

 م ١١ دحالا موي يف هلصوبب يل رضحي لو هركذنا

 ىلع يحر يدنفا ىنطصم نم عققوتلا راص
 يباج ىلعو هيلع اهنوالت دعب دطخمي هتبوجا
 و يأ ةنأب دافا روك ذملا يلج امأو ضيا يري

 هي : مخ ب 0

 يكحر ىقطص» رضحملا لفق راص كلذ لعو

 ( 4؟ ةنس ويلول ؟ نينثالا موي ةسلج )
 ربظلا لبق ١١ ةعاسلا

 سيئرلا اشاب ريس ليعابسا فاس
 نيءإو اشاب يدشر ميهربأ ءاضعالا تارضحو

 2 كب ولاف اكنويلو كلب
 تا وهام لكسو هاندا روكذملا رضقتسا

 كلتعنصو كرعو كدلبو كسا آم س

 كتماقا لحمو

 ةيريدمب يلردزا يدلبو يسومرصن يما ج
 شيواجثاب تنكو اًبيرقت ةنس ؟4 يرمعو موينلا
 ميقمو ةمادخلا يلاخ نالإو ةيردنكسا 22

 (نيهل ا هفيلحت راض) ةيردنكس

 وجرب ا١11 الإ موب تبق نا

 آر, ةنس

 رادكح ثنكو انيلا لوقدرقب تنك ج

 روكذلا لوق هرفلا
 ةنس وينوي ١١ موي ةترظن يذلآام س

 موهعلا| ىلع 7

 ترطظن ربظلا كعب" نوكذدملا مولا ىف 0
 كيور مثو شابوالا نم لصاح انا

 قلعت ةرامخ ملمج نمو تييبروالا نيكاكد
/1 

 اهلخادب "ناك يورلا يدنطسق همنا صخش ||

 لا دالرا ليع نسق نار راسم
 كلذ ترظن اليو اهوحرجو اهوبرضو شابوالا
 فتيحورجلا نينثالا تذخإو اهنع تعفاد

 هايل قزق انف ىلإ نسرإ) ةبرع  اهنكرام
 ريغو٠سيلوبلا نم شيواج رمع مهربأ ةبحتا
 يف لصحب ١ كلذ

 طابض رابك ت١ أموي تيأر نه س

 سيلوبلا وا نيظنحتسملا
 يذلا يدنفا ياشب وه ةترظن يذلا ج

 اذكر ناكو 2+ هنس ويلي 11 عفا يف فو
 سياوبلا ركاسع ترد ضعب ةبرع يف هع

 هاقنلا موك ىلا م اًهجوتنو 5
 ال ا ا ا راك لل هر

 لج 0 ا س

 سيلوبلا مافمئاق
200 
 نييكار ' اوناك نم ءايمأ فرعت له س

 يدنفا ياشب عع ةبرعل اب

 ثيح يدنفا ياشب ريغ تفرع امال ج
 لوط ىلع ةعرس ة نان ةبرعلا نأ

 هببتاك ” . رضحلا لبق ناص كلذ لغو
 ما .ض 2



 هتب وجا ىلع دوسالا دبحم عقو كلذ ىلعو

 0 ,هطخب
 قاسالا ديحم

 كاسح نب ينابوال اس لع راض رأص
 ٠ ثآ وه اب لثسو نيظنحتسملا

 را رض نع فسح بتنا نيا

 /.5 ةنس وينوب ١١ دحالا موي ةيطبضلا لوق هرق

 ا دو جامع ءاذبأ نع .:رويسوتلا دفاف 65

 اوناك نيذلا روكذملا لوق هرفلا ناطباض فصو

 مويلا كلذ يف كعم

 لوق ةرذل اب امم |وناك نيذلا ركاسملا .١
 مث 21 ةنس وينوي !١١ دحالا موي يف روكذملا

 دوسالا دو بايد كديحمو فسوي هنيمره

 فسوي لالبو سنوي فسويو مهربأ ديحو
 قديدخلا ديمو ماس دجا. ديملا ملعلا دبعو

 لاخلا ديو نايلس دشارو نابلس ليلجلا دبعو

 يريشبشلا ديحمو دمح ديحمو ناديز ديمو

 اول نك ياك الو
 ان وانا تربك ' هيشأبن اأو هلعش

 ابترم ناك يتلا طقنلا نويسموقلل نيع س
 ليس دا كيري سال ني لل
 مويلا كلذ يف ناهعلا

 دهح ديمو ماس دمحإو يردب نسح ج

 ةيطبضلا لوح |وناك مهربا ديمو فسوي لالبو
 ىلع اناك سنوي فسويو ديسلا معلا دبعو

 ةنزخلا ىلع ناك يديدحلا ديعمو ةيطبضلا باب

 ىلع ةيطبضلا ىلع اًريفخ ناك ناديز ديحمو
 شيواخجلا هلعش د_هوحمو دورابب طبض صخ#

 اوناك نابلس دشارو لاجلا دمحو بايد ديحتو

 يلاخ ناك دوسالا ديحو نمجتلا يلع ءارنخ

 ريشبشلا يحبو ةيطبشلا فلخ تنك انإو رفخلا
 ا معلب يثابنالا ردب دلو ناهلس ليا دبعو

 3 معا د ل بفغسوب هنيهرش ا 1 ماك 1

 0 راثس نك نإ
 1 + كلل نم حدلا منغ ناك له 2

 - يف ةيطبضلا لوق هرق ركاسع نمض نيظفحتمملا
 مويلا كلذ

 اس نراك ام حدلا منغ ج
1 

 ٠ ركاسع نيخ ناك لب مويلا كلذ يف ةيطبشلا
 0 نادملا لوقءرف

 ناديا لوف هرق رادكح نك َُى
 موبلا كلذ ِ

 0 شب واحلا ليان تغسوي ناك 1

 7 هناب دافا يثابنالا لاس يلع مخ بلطب
 00 3 يهأ ةنأو ةنم كقف

 ١ كرد ير يدنفأ ىطصم راضحا ر اص

 ١ يبلج عم هتهجاوعو ةيردنكسا ةيلاتيبسا باتك
 1 ادالل مان نض نرم ناك يذلا يريح

 000 رف ام روكذملا يلجخ ىلع يلئ ةطبضلا
 منو [/ سيينا 3 رضحم يف يبحر 3

  ىفطصم ةيوجا كيلع يل: دق وه اه س
 "” اهم جفنإو ةيلاتيبسالاب بتاكلا يحر يدنفا

 7 ىبنويا ١ دحالا موي هلصويب هيلا هجوتت مل كلنا
 | 2 ةقيتحلا نع نويسمونلا دفاف يعدت 15 48 ةنس

 0 هلصوبب هلا تهجوت يفا وه ةقيقحلا ج
 ينم لوقلا مدقت اك مولا كلذ يف

 يرجي يلج وهاه يحر يدنفأ قطصمىلا س
 )كيلا دجوت ةناب يدي يذلا ةلسارملاب يركسعلا
 |” كيامأ اًمقاو 27 ةنس وينوي ١١ موي يف هلصوبب



 ]| تاك صخش ىلع ةيطبضلا ىلعاب ايف ناك
 ضيا ةمسا فرعا: ال انهو دوراب 3 ةيراطقا 5

 :ييفتق ناب لع اًريخ ركاسلا نجا اير 0
 اهعيو نجل | ةباوب ىلع رخإو جراخلا نم نيمتلا

 مسا الو هبقل ركذتا ال ديحم ةمسا يثابنوا دحإو ٠

 تنك نيقابلا ركاسعلا دحإو نيرخالا نيرفنلا

 دواد كب ىلع نيظنحتسملا ماقماق ىلا هتلسرا

 نا ةنم بلطيو دلبلاب ناهغلا لوصحب هربخيل
 مسا ركذتا لو ةناعا ركسع ضعب انل لشرب

 ةسمخ مردقو ركاسعلا يتابو يركسعلا اذه
 حالسلا تحت اوفقو نيذلا م شيواخنإو رافنا

 ركذتا الو ناييغلا ءادنبا يف ةيطبضلا باب ماما

 ديم ىسملا "نتي واخلا اًذغ اما انضبأ هذلوط ءاينا

 لام كاوا

 زكا ل ضل وسلا لل
 نئذلا طقلإو نيروكذملا شيواجتإو هيشابنالاو
 ةمسأب 5 اهب نيينرم اوناك

 هيشابنالاو ركاسعلا سفن نم كلذ معي ج
 نم ةطروالاب اًدهتسم تنكف انا انإو نئي واحتإو

 ىينويا ١ دخالا موب لبق امَوي ردع ةسجخ ذم

 ميهربأ ١ /آ ةنس .

 هيطع هنبوجاىلع هيطع مهربا عقو كلذولعو
 ركاسع نه دوسالا ديحم راضحتسا راص من

 ٍتاوه اب لثسو نيظنمتسملا

 لوقهرق ركاسع نم تنك تنا
 3 + ةنش ويري 11 دحالا, موي ةيطيضلا

 فصو ةيشابنإو ركاسع ءايبأ نع نويسمونلا

 - روكذملا لوق هرقلا ناطباض
 يم ناك يذلا ناكاشلا ك0 1

 دمحمو يردب نسح /ث مويلا كلذ يف لوق هرفلاب

 . دشارو ناديز ديمو يريثبشلا ديجو دمح

 نايلس لياجلا دبعو لامجلا ديحصو نايلس

 سنوي فسويو بايد دا و ةيركو

 ديسلا ملعلا دبعو ملاس دمحإو فسوي لالبو
 معي نوحيف ميهربأ ديحمو يدب دحلا كيحمو

 سات ماو شع سداس انإو ١ ران رفع ةسمخ

 انف مويلا كلذ يف لوق هرقلاب انعم اوناك نيذلا

 لوق هرآلا شيواجو ملاس يلعو ردب ديحم
 - هلعش كح ناك

 [يناك نيذلا: طفلا نويشيوقلل ا رضوا نم

 شيواجلإو هيشابنالاو ركاسعلا رفخ اهب نييترم
 مويلا كلذ يف ناهيغل ا لوصح هانثا نيروكذملا

 لالبو دمح ديحمو يردب نسح ج
 ةيطبضلا جراخ ءارنخ اوناك ماس دمحإو فسوي

 ضيا ةيطبضلا جراخ اًريتخ ناك مهربام دمحتو

 نيرنخ اناك ديسلا ميلعلا كبعو سنوي ففسوياو

 للا دهر اغا ةنعو ةلينملا باب ل
 وجلال ءارتخ انناكا فينو ةسيرهو نايل
 را نت ل يع نأ حدر دب
 ةيطبضلا ىلعاب اًروجت  ناكو دوراب ةعم طبض

 ةطروالا ماقُمئاق ىلا لسرأ ناك يريشبشلا دمحو
 تنقوو رذخلا يلاخ تنك انإو دواد كب يلع

 يديدخحلا ديحمو ةيطبضلا باب م انا حالسلاب

 نراك بايد ديحمو ةنيزخلا : اًرينخ ناك
 ركذتا ل نابلس دشارو اش

 ردب ديحمو ةمادخ يأب وأ ادعم ناك ةطفن يأب
 يثابنالا ماس يلع و نجس | رفخ عم ناك يثابنوا

 ديمو ةيطبضلا لوح نينيعملاركاسعلا عم ناك
 ضيا نجتلا رنخ ظحالم ناك شيواجلا هلعش

 نجل اب اريفخ



 1 هدرتع ليج ريأ دعس ناك لق

 رك اع

 هيلجر ىلع ايشام هدرفمب ناك. 2

 ةتيأر ال مالك نيبو كنيب عقو له :س

 امب ينباجإو هجوتم نيا ىلا ةبلأس منج

 كلذ ريغ مالك ةنيبو يب حفي و هالعا ةتركذ

 ناهثلا صوصخب رمإوا كاطعا امأ س
 ظ ام ءيشب ىنرما أم َج

 تاباقث ال اًرئاس ناجيثلا ناك له س

 ثاال#م ضعب ُُ ادوجوم ناك َج

 ىأ ةيعب تالحلا كلت تك كما له نم

 لبجوبأ دعس أميف تلباقل يلا ةطقنلا نم ةبيرق

 0 ا نيس قاسم تناك ج

 :رمكلا لبج وبا دعس رظن له نم

 كعم للكتب ناك ا برضلإو

 لإن لل ل ربا مل أ له
 كنع قرتفا ام دعب ناذغلا عنم دصقب تاهجلا

 ل تاهحلا كلت نا هجاوتب ل هل ج

 هفاقشلا م ىلا هجوت

 تناك يتلا ركاسعلا ددع نو سس

 7 3 لا
 ةلسارملا ركاب ةثالث يدنع نأك. 9

 م'واسا يف 1م”

 هزيجت وبأ ميهربأ يناثلاو ليعامسا مدجأ 2

 دسلاقلا مما كذا لوب
 يوك دلل كاسملا "كفن "ناك 0

 0 | || 70 5 ءاشألا ىلا حابصلا نم

 00 كلو اونا تك
 1 يبرع ؟ ةعاسلا دنع لوق هرقلا ىلا“

 71 1 1 ذملا ميه دربأ اهموي ُةلعف اذأم سا

 00 هعزوت 1 اهلا ًادتبا ال ج
 ٠ 000 ديلا قيكسل عاملا رثادب

 58 ةدم روكذملا ميهربأ كقراذف له س
 7  ةهج ىلا هجوتي انع دحإو لك نأك ج

 202 تفصنو ةعاسوا ةءاس ةدم ضعب نع بيغن انكو

 .يددشر دهحا ٠

 1 (25 ةنس وينوي ؟١ تسلا موي ةساج)

 ربظلا لبق ١١ ةعاسلا

 سئرلا اشاب يرد ليعامسا ةداعس اهرضح
 كب قيفشو اشاب يدشر مهرباءاضعالا تارضحو

 كبول افاكنويلو
 تاه اب لكسو مزالملا هيطع راضحتسا راص

 لوق هرق رادككح تنك كنا ثيح .س

 141 ةنس وينوي ١١ دحالا موي يف ةيطبضلا
 0 الل ائيعم ناك يتلا طقنلا نايب غوت نا ىضتتف
 0 ءاعإو روكذملا لوق 0 ار
 ” ناذلاو طفنلا كلتب نينيعم ]رناك نبذلا رافنالا
 حالسلا تحن مهفاقبا راصو رفخلا نم نيلاخ |وناك
 ش ةيطبضلا ماما

 ةتس وب ب ابترم ن اك روكذملا لوقهرفلا ج

 شيواج دحاوو هيشابنوا نونثإو ركأ 0
 ءارفخ اوناك يثابنوا دحإو و ركاسع ةتس مهم

 ءامسا فرع! الو 0 ةيطبضلا لوح
 7١ ىلان يلع ةمسا ناكو يثابنالا ىوس مهم دحا
 00 كاسسلا دحا 0 رد ناك ةيطيضلا لخادبو
 ١" ركاسعلا دحإو ةمسا فرعا ال ةنزخملا ىلع اًريفخ

 1011 011107 77 أ



 (( نيملا هنيلحت زاص (

 416 ةنسوينوي ١ دحالا موي تنك ني س

 ةمادخلا يلاخ تنك ثيح يلزتمب تنك ج00

 تهيجوت ةكرعم لوصحب يل غلابت |. نكلو اهموي

 رظان تيأرف ةنابللا لوق هرقب :يفيظو لحل

 لوق هرقلا ىلع اىلا ةنءلطوةت ذخافاّحو رجم ل وق ةرقلا

 لصح اذام ملعا الو لوق هرقل اب تلضفو مكه

 جراخلاب
 نيلوزوتسملا ركاسعلا نم تسيساس ]8

 يش ةعقاولا موي لوق هر لاب اوناك ني

 لصح ام صوصخب

 اوناك مب ءال طق اًكيش ا تعس ام .ج

 اننا 0 0 0 ةرادعلا نيش ل رب

 عما اد
 لصح ام صوصخب ائيش تعمس له .س

 برضو لتق نم اهخادب و ةيطبضلا باب ماما

 41 ةنس وينوي 1١ موي يف بهنو
 باب ماما ةلتقم لصاح هنا تعمس ج

 ةيطبضلا جرف نا اضيا تعمسو ةيطبضلا

 راطيلا لع.خرم كلذ يفلإو 000
 : سيلوب .ىشيو اجاب

 ركاسع صوصخب ائيش تعمم امأ س

 نيظنوتسمل ١

 انيك سس 3

 زظان. برض ئذلا نم فروت لإ 0

 ةنابللا لوق ةرق
 كلذ فرعا ال 3

 مام لبلد
 ىةخو هطخع اهيلع عقوف هتب وجأ هيلع تيلت

 ( رضحملا لفق راص كلذ يلعو )

 ١.م/

 /5 ةنس وينوي ١5 فكينثالا موب ةسلج )

 ( ربظلا لبق ١١ ةعاسلا

 نيرلا اها يرشي ليعابلا ةذاغنم اهرضح
 كب غيلب واشاب يدشر مهربا ءاضعالا تارضحو

 كب ول افاكنويلو كب ؛ قيفشو

 لئسو.انيملا روم ب يدنفا دا ريضتسا

 نيمعلا هنيلت دعب تا وه أم

 1 كلما ا 0

 كتنيظوو كرغ
 ةيردنكسإ دولومو يدشر دهجا يما ِج

 رومأم يتايظوو ةنس نوثالثو نام يرو

 ةيردنكسب مينو انيلاو عبار مق

 /.1ةنسوينوي ١١ كحالا موي تنك نبأ 0س
 عبار مسق لوق هرب تنك ج

 ةهجلا كلبي اهعوي ناخب لصح له س
 برضو نيكاكد ريق ل معل 5

 اجاوخلا ةمسا دحإو مهم نبيوابروا صاخلا
 هفالخ صاختإو لوق هرفلا ىلا ةنذخا ويمالارف

 ةلصوب ؛تلسرا كلذ .تيأر ادلف مروع انيماح

 زعبل ةيطيضلا ليكو قدابص 'كب' نسجحاولا

 ناييخل ١ ءانلطا يف ينو دعاسي اوذخإو: شيلوتلا
 قداص كب نسح كل لسرا امأ س

 ايكيا كودعاسيل اًطايخ

 ةسيخلا ركاسعلا فالخ يل لسرا: ام ج
 !ًمابظ انيلا ةهجب ابمويا تراظن_.امأ نم

 ١ ىييلاوب
 ةعاسلا دنع لبج وبأ دعس تيار معن ج

 نبا هلا ةئلاسف لع رام ىرع فضو ندع
 . هفاتشلا موكةهجل هجوتم ةنا ينباجاف هجوتم



 تلزاف ةعقاولا لحم

 رهاظ يدنفا ديحمب اًبرمت# تنكو ةبرعب
 واهس فيار ةنآللا'لوق هزق ةهج ىلا انلوصويو
 لزتمىلا اولخد مث نسكوك ويسم ةعمو ظفاحلا

 نبيروا لزتملا يف نا 3 لوق هرفلل رواج
 0 3 .يضم دعبف ةب دران تارايع نونلطي

 ف كرك ديو ظفاحملا ةداعس لزن

 ةريغص تانلط ةنس كاذ ةويط معمو روكذملا

 يلاهالا ذخإو لوقهرثلا ىلا هتداعس لخد مم

 ناجيغلا ديازتو ةثكب لوق هرقلا مامأ نوعيجت

 نم رضحت جراولا تراصو ًالصاح ناكيذلا
 هجو ىلع .مرادقم غابو لوق نفلا ىلا ككسلا

 نبيوابرواو برع دالوا نهنيعبر الاون بيرقتلا

 راصو احورج 0 ويسوم ضيا رضح م
 فارصنالاب مهصناو سانلا ”ئىدبي ظفاحلا ةداعس

 ناب ايار هلزتم_ ىلا: نكرك رسولا" لصوأ م
 هر راال بورش ايفل لوف الا 1
 لوق هرقلا باتك بلط اليو يلزنم كلا يجوتل

 قافرا لوق هرفلاب نيدوجوملا ةيدلبلا عئاداإو

 معم تديجوتف مطزانم ىلا مليصوتل معم يركسع
 سرب يلزنم ىلا تلصو ىتح يركسعلا انتقفربو
 : فارصنال اب يركسعلا ترئإو نيتلا

 نيلضنجسملا ركاسع نم ةتدهاش يذلا امس

 ةنابللا لوق هرقب كدوجو لاح
 نم الاصاح ناك ام ءانطاب |ومتهي ل ِ

 اوناك نيذلا مث سيلوبلا ركاسع لب ناجيلا
 كلذ يف نيدهجم

 تاديدبت لثم * ائيش مهتم تعب ام له س

 كلذ ريغ وأب ظفاحلا ةداعسا

 أئيش تهم تعمس أم 2

 تهجوتو هتداعس فلخ

 طق كلذ ن

 ذأ ٠

 سيلوبل اب شيواجتاب

 0 ةعقرلا لحم 5 هناي طاحت لس
 3 ٠ ماحدزالا ةنكل هتبأر ام ج

 : لبج وبا دعس تيأر ام له ِس
 0006 ضيا هتيأر أنف 3

 نا يلارتعا .دق م يلا لوق هرثلا

 :كب نيسح نيالا ل و فوخلا

 لوق هرفلا لخادب

 جيراجلا ليغ رضي يراك .امدنع 0

 لوق هرقلا ىلا مهم جيراجم ريغلا وا نبيوابروالا

 0 ناك له يلاهالا عن تناكو |

 مهنم يف نومتيي لوق ءرتلاب نينفاو ]وناك ن يذلا
 روضح دنع ةدايزب ريغ تناك يل اهالأ َج

 ركاسغ ناك ام كلذ دنعو نيينطو جراج

 تبكو .نييوابروالا نع مهنوعني نيظنسملا
 لو هرقلاب انيلع مهن لاهنالا نوك نم ىنخا

 تهيجوت 00 ىف تريح نس

 عبطلابف بورغلا دنغ نيبلا سرب كلزنم ىلا
 ةتدهاش يذلا اذاف ةيطبضلا مامأ نم تررم

 ظ ٠ 527 5 ا

 .. ماما نم الو ةيشنملا نم 0 َج

 قدمو ةحاسلا ةهج نم تررع لب ةيطبضلا

 يلريثل | ةراحو ناديملا عراشو يوالعلا
 قاما

 مت هتبوجا ىلع متخلا ةنم بلط
 ٍتآ وه اب لكسو هاندا روكذملا رضحتسا من

 دل رادقمو  كدلبو : كسا ام نس

 ظ كتماقا لحمو كتفيظوو

 هيصاشنا يدلبو حلاص ليلخ سا ج

 تنك يتفيظوو ةئس ؟5 يرعو هيلهقدلا ةيريدب

 اهب يتماقإو ةيردكسب



 ( تا وه اب لثسو هاندا روكذملا رضحتسا مث )

 كر رادقمو اكل كلو كلسا اها

 كتماقا لحمو كتعنصو

 ةيحان يدلبو نايلس ليلجلا دبع ج
 ةنس 550 يرمعو انسا ةيريدبب هنعاطللا نونصا

 يدلبب مق.و نيظنحت لا ركاسع نم تنكو
 247 ةنسوينوي ١١ موي تنك .نيآ نس

 ةيطبضلاب تنك. ج

 اهموي تيار اذام .س

 لوقدرق ةهجي ةكرعم لصح ةنامزالملاغلب ل. 4

 طقتلابو نمحلاب رفخلا عزو زازقلا
 تينا تكا

 نجلا ةبيشخت لخاد تنك جي
 بهلإو بيرضلاو لعتلا نءتيأر اذام 8

 كلذ: نم اخ تيأرراام

 يراوسلا رضح امدنع تنك نيا س

0 
 ةتيار اء ج

 ةيطبضلا اويمتابتاجا تيار الف ل

 كلذ نم اعيش تببأر اه ٠

 كشجلا ببني ناك يذلا نم معن له س
 ةيطبضل اب تناك يتلا

 كلذ لعاال .ج
 يران راي بخ تقسى
 ليلملا دبغ كلذ تصخانالا

 نابلس
 ةءارقلا فرعي الو مخ ةَِم سبل هلا لاق

 ةباتكلإو

 يثاب زوي فصإو يدنفا دمحا رضعتسا مث )
 لم نيبلا ِهنيلَخ دعبو ةيردنكسا تاببلط

31 

 ( تا وهاب

 ا ىرلا تيحلا نروخ ع
 اوناك نيذلا هبلطلا ركاسع ءاهساب نويسموتلا

 /1 ةنس وينوي ١١ دحالا موي هنابللا لوق هرثب

 اناك ايعا لاق انح سجرجو ديم لاعلا دبعنرا

 / ةنس وينوي ١ ! دحالا موي يف جربل اب نينو.

 كلذ كتتيبولعم يف له
 ناروكذملا ناصخشل ١ هل اق ال. ةحص ال

5 

 اهفاوقا

 ا فش للا سيروا 0

 اهع يحل
 مرسل 6 ع

 يثابز وي فصاو دمحا

 ”ةيردكجسما تالط

 1 ( رضحملا لفق راص كلذ ىلعو )

 تاوهاب ليسو هاندا روكذملا رضحتسا من

 كتنيظوو كرعو كدلبو كمساام س

 يدلبو دمحا نبا يدنفا قاما يما َج

 ينغيظوو ةنس [5 يرغو ةسكارخلا فدل ن0

 ةيردنكسب ثروباسب ملق رظان
 ا ؟ةنس و ينوي ربشيف كتفيظو تناكأم س

 ةيردنكسا ةظفامحت انواعم تنك جب

 (نيبلا هنيلحت راص )
 اماددع ”ةلفقاحلاب دوج وم. تنك له, نم

 ةكرعم لصاح ةناب ظفاحلا ةداعسل ربخلا رضح

 /1 ةنس وينوب ١١ دحالا موي يف ةنابللا ةهيدب

 ةواعسا ل ودون دبع ةظفاحلاب "تنك معن َج

 ماهغتسالاب و ةظفاحلا نم روكذالا مويلا يف ظفاحلا

 ىلا هجوتم هنا تلع هتداعس لاوزت بيس نع



 0 رع ]رددوا قرع ادع ل

 كلذزكذتا ال 3

 لصتتلا رشح امدنع مزالملا ناك نيآ سس

 كلذركذنا ال ج

 أههوي حور بنيدأ مزالملا له نب

 0 هيف ع ا ج

 3 53 نسكت ئابو الأ ت تانك ف

 ضيرفلاب ةيفش ةلاج 0 و كا 5

 ينال تع 1 35

 كار م 0

 ةروثلا ءافطا يف

 كلذ نم عش انلعف ف ج

 لوقدرق ماما'عقوت التف ا م له نه

 ثانب عبسلا

 لتق عقو ام َج

 ذخا يذلا يركسعلا مسا ملعت له س

 انيحايلاطبا لصنق بانج نم ةهغيطلا فنعلاب

 عراشلا

 0 ثا وهاب لكسو هاندا روكذملا بلط مث )
 كنعنصو د َك رو ككل فلسا بام نع

 هبادكلا يدلبو فسوي جام 0 ِج
 يثابنا تنكو ةنس 24 يرمو ةزيجلا ةيريدب

 . يدلبب مقم نالإو ةيردنكسب ةيظبضل اب ةلسارملاب

 لالا ابشن ةططبشلاب رح اذا نم
 25 ةنسوينوي ١١ دحالا 9 بهلإو برضلاو

 كلذ نم اعيش قعبأز م 3

 ناك هج يأ يف س
 تاليصحت تقف ماما 01ج كك" 0

 شبواحلا تيهاش يلغ تيب .ر ام َس

 تيبأبن ممديأب ركسعلا يودب»و
 كلذ تيأر م ف

 ايدام كيازئا كاع تيأر 1

 اوتلاو باشخالا اورسكو ةيطبضلا حعس ىلع
 ” قيرطلاب ةدوجوملا شابوالل اهلغتت

 كلذ نم اكيغ ى تيل م #َج

 101 اهلا نع اهيا ةبيآر امأ* نن
 ةيطبضلا ىلا

 كلذ نم اك تيأر ام 3

 اهموي ىدوم يدنفأ يلع ن ناك نيا سا

 يردا.ال َج

 يراوسلا رضح انرح نراك نبأ س

 ةيطبضلا ىلأ حورخا

 هيأ م 9

 يران رايع قلط تعمس ١ له س

 سيل هنا لاق
 فسوي جا

 . . ةباتكلا فرعي الو متخ ةعم
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 ةعاسلا  1١ربظلا لبق (
 ظ سيئرلا أشاب يرسإ ليعاوسا ةداعس اهرضح

0 

 كب فنيمإو كب بين ءاضعالا تام

 7 2 كب . قيفشو
 زدتاره العدا نال راسا

 ةلرخ رادقمو كدلبو كنا ا
 9 كلتماقا لحمو كلتعنصو

 رنك يدلبو دايصلا نسحلا وبا يمسأ ج
 ةنس ؟١ يرمعو هيفونملا ةيريدب نسما وبا
 ةيرادكسا ترين يشايوأ كش 0

 يدلبب نطوتمو

 وينوي ١١ دحالا موي كنك تنبأ نم
1 

 ميدقلا هنابللا لوق هرقب تنك ج

 ميدقلا هنابللا لوق هرقي كعم ناك نم نم

 روكذملا مويلا يف
 ناكو ارقي انا تنك مويلا كلذ يف ©

 دو:> ديحمو يوادعسلا ديسلا لوق هرفلاب يعم

 نارع لوح مهربأو رافنا ِبِيلَص سورديسو

 يثابنوا
 أهموي تيأر اذا س

 لخادب تنك ابيرقل يبرع  هعاسلا

 ينظقيأ نارع ذيج مد ربايثابنوال ف لوق ةرقلا

 اندهاشف حالسلا تحت فوقولاب انرمأو مونلا نم

 هلام قيرطلاب. نيراغ ةاكب اسانأ قلل

 8ع ناجي

 ميدقلا هنابللا لوق هرق ماما لصح امنأ ىن

 بهم وأ لتق وأ برض هيف منك يذلا
 ادبا كلذ نم يش لدج ام َج 53
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 حالسلا تحت متيردتسا تقو يا ىلا سا
 انعضوف راق يبرع ١١ ةعءاسلا ىلا َج

 < ةعاسلا ىلا لوق هرفلا مامأ انسلجو حالسلا

 اليا يبرع

 رادكح نم كبلطي دحا كل رضحامأ ص
 ' دادما كل رضح اموا هطروالا

 ١ نا هاج انو بلط الرضح ام ج
 اد اونا

 دايصلا

 اب لئسو ءاندا روك ذملا راضحتسا راص ُ

 تا وه

 كر رادتمو كدلبو كلسا ام س

 كتماقا لحمو كتعنصو

 يلاها نم يدلبو نسح مهربا يسأ ج

 تنكو ةنس؟؟ يرعو ةيقرشلا ةيريدب دونهس
 يدلبب مقمو ةيردنكسا نيظفحتس“ ةطرواب اًرثن

 ىينوي ١١ دحالا موي تنك تنبأ نس
 /.[؟ ةنس

 تانب عبسلا لوق هرتب تنك ج
 لوف هرثلا ماما اهموي لصح يذلا ام ج
 ناك اند بيرث يبرع ةيناث ةعاسلا 'ج

 لوق هرقلا ماما اًدعاق يدنفأ دبحم فسوي مزالملا
 لصح هنا انغلب طنصلا طيغلا وبا يثابنوالا عم

 رماف ديدجلا هنابللا لوق هرق ةهج عل ةكرعم
 هرقلا ماما اننقوو هانلوحم حالسلا لمجب مزالملا
 يبرع ١؟ ةعاسملا ةياغل لوق

 لوق هرتلاب رضح ةللصنق تيأر له س
 |و رضح هينا معمو نيم صنق تيأر معذ 3

 اراك مما بلغالاو فوخ ةلامب لوق هرلا ل

 4 وجا ىلع منخل ٌةنم بلاط
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 لملا رضحتتا من

 كتعنصو كرعو كدلبو كلمسا ام س

 كتماقا لمجو

 رقشلا ةبزع يدلبو انح شسجرج يبسا 2

 تنكو ةنس نيثالث يرعو اهب مانو اينملا ةيريدمب

 ةيردنكسا ةبهاظب رفن يركسع

 /1 ةنسوينوي ١ ١ دحالا موي تنك نبأ س

 جربلاب انوجتم تنك ج
 كنج راص تقو يأ نم س

 /8 ةنس وينوي ١١ ةعقإو لبق نم .ج

 مآيأ ةسوخج

 كنع جارفالا راص تقو يأ يف س

 دحالا موي تبفعأ يتأ | ةعمجلا موب يف ج

 أنح سجرج 21: لسا ويني 1١
 مدع لاقف هتب وجا ىلع منخل ةنف بلط

 1 ةباتكلا فرعي الو ةعم مخ دوجو

 تا وه اب لعسو هاندا روكذملا راضحتسا راص

 كتعنصو كرعو كدلبو كسا ام س

 كنطوت لحمو

 را شيو يدلبرو هدوف دووحم يما ج

 ةنس 1 يرو اهب نطوتمو  ةيلهقدلا ةيريدمب

 اقباس ةيطبضلا ةلسار شب واجتاب تنكو

 46 ةنسونوي ١١ دحالا موي تنك نبا َّف

 ةيادمضلا ليكو ةضوا ىلع اًمقإو ثنك ج
 اي يناف

 نم ةيطبضلاب اهموي ةترظن يذلا ام س

 2 لتقو ببنو برض
 كلذ نم ائيش ترظن ام.

 ١١ موي شي واحلا نيهاش يلع ناك, نبأ س

 22 ةاوينوم

 . رومات 2 لا يم نك 3 ٠ كناوه ا لثسو هايدار وك

 اي ةلميسلا لآ دلع. آه "نم

 "اكل يرجح ١١ ةعانلا ون داع جا
 اردتم يرسحلا ناك نبا

2 
 ةأسارملا كاع ةنوعنصل ناك 1 س

 مويلا كاذ يف

 مالقالا ىلع نيييعم .|وناك َج

 شي واجثاب هدوف ديم
 سيل نا لاقف هتبوجا ىلع متخلا ةنم بلط

 ١ ةباتكلا فرعي الو مت :

 راضو قحاب يدنفا لها راضحا راص )

 ( لثسو شيواجتابلا هدوف دم عم هتهجاوم
 هدوف دبحم ىلع اريشم اذه فرعن له س

 بهلإو لئقلا نم ءيث ةنم عقوت ام له .س
 /1 ةنش وينوي ١١ مو: ةيطبضل ا, برضلاو

 : 'كلذ 39 ءيش 0 5 1 َج

 ب 0 0 هرديس 0 ِج

 مهتالخا ىلع نفاوي مل ةنال ةيداهجلا ةبصع
 اًراره ةتفر ودارإو

 عقون ام عنم يف اهموي دهتحي ل له س
 ظ مهالخإو ةلسارملا ركاسع نم

 ًاللصا عقوت ام عني ركاسعلا نم دحا
 ١ ش اخو هطخب اهيلع مةوف ةتبوجأ هيلع ثيلت

 #2 همالس دهجحا

 ( رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

2 3 
 هيطبص نو

 نتابع ليززعد كح يع تورو تاويل دين نق ديد رس 0

000001 

5 0 

0 



 ةيطبضلا لخادب عقوت ًالتق تيأر له ىلا

 امو ةيطبضلاب للتق عقوت هنا ينغلب ج
 رودلاب اقم تنك يا امب ينيعب ايش ترظن
 هبجت ونلا ةضوا يف ةيطبضلاب ىلعالا

 هطخي اهيلع عقوف هتبوجا هيلغ تيلت
210 

 رواي دماح

 /5 ةنس وبام 5؟ أعبرالا موي ةسلج )

 ليعامسا ةداعس اهرضح ربظلا لبق ١١ ةعاسلا

 بيجن ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي

 ( كب ولافاكنويلو كب نيمإو كب قيفشو كلب
 تأ وه اب لهتو هاندا روكذالا راسا راش

 ( نيبلا هنيلحت دعب )

 كرمع ردقو كدلوم لممو كسا ام س
 كتماقا :لحمو كتعنضو

 رصمبهيلوجلاب دولومو ديس جاحملا يس َج

 اقباسو يجيامح نالا ينعنصو ةنس 014 .يرختو
 ةيردنكسب ةيطبضلا ماما .شيع عيبأ تنك

 أه معو

 يركسعلا فرغت كنا نويسوفلل ل نس
 دحالا موي ةيطبضلا ماما اًقإو ناك يذلا يرويلا

 ةعم تناك ةطلبب برضيو 47 ةنساوينوي ١١

 كنا كنم يضنقف جنرفالا نم هيلع رم نم لك
 صخشنلا اذه ىلا نويسوفلا كشرت

 تع :افإو صخشلا اذه فرغاال ج

 اهياع هقرز سبال يرحب .عراشلاب دوجوم هنا
 هطلبب لتقي وهو ضيبا نولطنبو رمح تامالع

 صوصخت ائيش تغمس ام كلذ دعب له س

 اعيش تعلس انني ِج

 كلي جاحلا

 منخ ةعم سيل نأ لاقف هتبؤتجل ىلع مثخلا ةنم بلظ
 (رضحلا لفق راص كلذ لعو )
 6 ةنَس وبام ع7 تبسلا مو ةسلج )

 ليعامسا ةداعس اهرضح ربظلا لبق 1١١ ةعءاسلا

 كب, قيفش ءاضعالا تارضحو اشاب يرسب

 ىل افاكتويلو كب نيمإو كلب تسيتو كب غيلبو
 | ظ ( كب
 راثثا وه ا قئسو ةاندا روكذملا راضعتسا راص

 كتاف وزع ,كرعو كانو كما ام“ نع
 كتعنصو

 ةيحان يدلبو ديحم لاعلا دبع يبما ج

 ؟7 يرغو اهب نطوتمو اينما ةيريدب نوتفزلا
 ةيزدنكسا ةببلظب رفن يركسع تنكو ةنس

 ىبنوي 11 ةحالا "وي تنك" نيا
 /.7 ةنس

 انوهبم ثنك؟ ةنس وينوي 1١ موي يف ج
 ةزاجالا نع موب 57 ثرخأت تنك ينال جربلاب
 ملشم اموي ؟7 ينجح راصف اهب يل صخرت يتلا

 ةبباطل اب كرا دككح ناك نم س
 فصإو يدنفا دّمحا ةمسا يرادكح ج

 : يثابزوي
 مزالملا مسا ل

 02 ليجلا يدنفا ديحم ةمسا مزالملا ج
 ةيطبضلاب غيث لوصححت تعش ام له ٠ س

 47 ةنس وينوب 1١ موي
 ةيطبضلاب ءيش ل وصحن تعم امال َج

 ظ ْ أآموي
 ديحم لاعلا دبع

 ميل هنا نلاقف هنب وجأ ىلع مالا ةنم بلط

 ١ بتكي فرعن الو مخ ةيعم



 معنم راص نيذلا صاخعثالا ددعوهك س

 نبذلا رجلا ددع كو ةيطبضلا جراخو لخادب
 ةفرعب تايل اتبسالا ىلا ملاسرا راص تيذلا

 ٠ ةيجت ونلا

 عوقو رظنا مل يلاب جاضياالا ينم قبش ج
 راض نيذلا ددع اءإو ةيطبضلا لخادب لتق

 ركذنا الو هردق فرعا الف ةيطبضلا ماما متت

 3 راجملا ددع اضيا

 اولتق «نينلا -_ضاخالا .ةنص ام نم

 أو>رجو
 مك ةيطبضلا ماما ملتق راص نيذلا .ج

 نودر؛وناكن يذلا جيراجلا امإو نرفا ىراصن

 نيينطولا نم ءزجو بناجالا نم مهل

 يذلا يرانا يركسملا كيلر امأ .سش..
 رطخ ةلاح يف ةيطبضل اب رضح

 كلذ ركذتا ال ج

 ( هطخي اهيلع عقوف هتبوجا هيع تيلت )
ْ 1 

 يدركلا قابلا دبع

 يتابلا دبع ىلإ يلغرف نيزح ةءارا راص م
 ةنع ربخا يذلا وه هنا لاتف يدركلا يدنفا

 ةاديناك

 يدركلا يتابلا دبع

 ( لا انتزاع كلذ لوز
 245 ةنس ونام 0 ثالثا موي ةسلج )

 ليعاسا ةداعس اهرضج ربظلا لبق ١١ ةعابنلا

 بيج ءاضعالا ثارضحو سّئزلا اشاب يرسي

 كب فتيمإو كب .قيفشو كب غيلبو كب

 ( كب ول افاكنويلو

 اب ليئنو هركذ يتالا راضحتسا راص )

 هتب وجأ يف

 ! ا
 701 رادو كداوم لخمو كمآ: ام نم

 ةيردنكسإ دولومو رواي دءاح يبا ج

 ميقمو ةيطبضل اب تناك يتعنصو ةنس ٠ يرو

 يسرملا ديسلا ةهجب ةيردنكسب

 ( نيهبل ا هفيلحت راص ) !

 تلئس 1 241 ةنس ربقوب 5 يف نا س

 لتق ةيضق يف دهاش ةنصب نويسموفلا اذه ماما

 الخ ىجلا نض نم تلق ليج نسجرج اجاوخما
 ىلع اضباف نيظنمتسملا نم اًدحإو تيار. كنا

 يذلا يركسعلا اذه فرعن له انفإوو ةكتس

 اًنقاو ناك ةهج يا ينو ةنع تربخا

 ركذتا انا هتاذ الو همسا ركذنا ال ج

 . يف ةيقرشلا 'ةهجلاب ةيطبضلا ماما افقإو ناك هنا
 ىحن راوطرطلا نبي و نيب ف عراشلا طسو

 لب درا ل نكل هيكتش اها ناكو املا
 اًدحا اهب
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 0 ا

 0 ىلا نييباصم رافنا ةتس لاسراي بتك 5
 عيري نواعملا راص كلذ كدعلو ةيل اتييسالا

 نواعملا مارا نيذلا رادقم كك هتفرعب
 .نيذلا ىلتنلا نا ركذتا افإو معا ال ج

 ماش راصو ماها ةهجي ةيطبضلا ماما |ودجو

 ىلتتلا نإو .ينغلب اهسح ىلع اليتق 4م م اليل
 نومبروأ نيروكذملا

 نف رجلا يف اثثج ترظن كنا تلق. .س
 * كلذل لعافلا ناك

  ثنجلا نوزلي عاعرلا ترظن نا ج
 ةيطبضلا ماما نئاكلا ماحلا قاقزب

 ا و : ار ا يل يا و وب



 ةلسارملا ركاسح نمض نم وه ج

 /1ةنسوينوي )1 كحالا موي ناك نبأ نس

 ير يبرع 1١ ةءاسلا هتيأر يف + ج

 ةضوا دنع اسلاج ناكو هيغنونلا ءادتبا دنع

 ةروكذمللا هي ونلا

 روكدملا مويلايف كلذ لبخههأر انآ ٠
 لحما يف يبرع.١1 ةعاسلا الآ تيار ام ج

 روك ذملا
 تاروهت ضعب هيلع !رهاظ ناك ام له س

3 

 00 نود 0 96 اذه

 بيط يركسعلا اذه. نا علق كناا
 كلذ ينعم 4 هفالخ نود

 يدرلاو بيطلا مهيف ركاسعلا ن نا ينعا ج

 ٍِض 0 ١ كاذ ْ يف ناك ميل

 وكان ا وب 3 0

 نويددوقلا 0 درو تبرض

 هيلعت امي
 ةيلمرمفلا مانا لصح قمتلاو برقا

 ةضوا كيبابش تحت قرافم عبرالا تييب ام
 ايش رظنا ملفإةيطبضلا لخادب امإو هيجتونلا

 لصح برضلاو لدقلا عوقونأ ثيح س
 هيغونلا ةضوا .كيبابش تحت ةنئاكلا ةهجلاب
 ادوجومو ةلبللا كلت يس ايغرن كلف ناو

 بورضملاو يراضلا كيارو ركل ١
 منع ايراج ناك نيذلا نع ربخت نا يضتنيف

 نودعتي انك" ند ىلعو يدعتلا

 شابو الا نم ايراج ناك برضلا نا. ج
 اس. 0 مه تب تاب ام س

 نيظنمتسملا
 ركاسع .نم اذحا منض تيأر ام ج

 نيظفمت لا

 لوقدرق ركاسع ةنوعنصي اوناك يذلا ام س
 .افيح هيطع مهربا رادع ا يذلا | ةيطبضلا

 ةيطبضلا باب ماها ةلصاحملا ةلتقملا |و 1

 ةيطبضلا باب ماما ا اوناك 3

 نم عقوت 00 ين دهجي تر مين دحا امو

 بهنلاو لعتلاو برضلا
 ةيظبضلاب ١ دوجوم 0 ام مله> ف

 مهربا ركاشع ريغ عراشلاب ةنطصم ركاسع
 هيطع

 ناكو هببلطلا ركاسع ضيا اًتفإو ناك ج

 ةروثلا ءافطا يف اذن اودهجي لو محالس مم

 ان ل نم
 ةيطبضلا ماما

 ءربظ. لع "قلم اًدخإو :اليتق تيأزا

 أنرظن ناكو ةيطبضلا راوج يقل ةيفنحلا راوجي
 رفلفور برض بتع كلذ ىلا

 يذلا صخغلا ةروص تير ول له س

 اهركذنت كيكو ةنع تربخا

 كلذ ينتكميال

 لو سجرج ةروص ةءارا تراص مث )
 اهفرعي ملف يدنفا يقابلا هع

 يئلفورلا ىلطا يذلا نشير امأ نم
 دعب يرظن ناك ثيح ةتيآر ام ج

 قلطلا عامس

 ةأنام ثنج ضعب تيار



 ةفرعملا قح انضعب فرعن انناوه كلذ

 ةتسلا تلاق عيمجلا ىلع كلذ ةوالن دنعو

 ناك فالخ ديسلا ن :نأ ع تب منا ركاسع

 هيت لوك هرقلاب 0 مين

 من دهجحا

 هياع عقو من دمحاف عيمجلا ىلع كلذ لت

 اولاق نيروكاذملا صاخشا ةتسلاو .هىتخو .هظخب
 رضحلا لفق راص كلذ ىلعو مانخأ مهم نسي

 ١١ ةعاسلاو يام 11 تبسلا موي ةسلج

 ربظلا لبق
 سيئرلا اشاب يرسب ليعامسا ةداعس اهرضح

 بيجو كب غيلب وكب قيفش ءاضعالا تارضحو

 كب نيمإو كبول افاكنويلو كب

 ىه امب لثسو هركذ يتالا راضحتسا راص
 نيبل ١ هفيلحت دعب تا

 ك رو كدلوم و كسا ام سس

 كنماقا .لحبو كتعنصو
 دولومو يدركلا يتابلا دبع يبسأ ج

 يتعنصو ةنش ن ورشعو ثالث يرعو ةير دنكسب

 ةيردنكسب ميقمو ةيردنكسا ةيطبضب بتناك

 ةيطبضل أب مدخت## تنإو تقو يأ نم َس

 تاونس عبرالا وحن نم ج

 نالأ تنا ملق يأ يف س
 تادويفلا 3

 ةفيظولا له يف كل ةنس كس
 تالونس عبرأ نم 3

 له 48 ةنس وينوي 1١ دحالأ موي يف س
 اضيإ ةفيظولا قبب اًئاق كنك

0 
 اهموي تنك نبإو سس

 ' تقو يا ل 1 نيف. نع

 0 روكذللا ويلا يف ةطبضلا ىلا تهجوت ج
 0 :ك انه تبو احابص قرع ؟ ةعاسلا آدنإأ نم

 | ١ د تيمح نوثالا هليل ينعا ةليللا كلت

 يناثلا ةيجيوطلا

 0001 ل1 ةضرالاب. كتر كله. ىن
 تابلطلا 0 طلاب

 1١و ةيطبضل اب تك ادوبنلا لق ميما

 7 تادويفلا مق تابلط يداوت يتلا ركاسعلا

 لكي ميرقلا ةرادالا |ذب نيب 7 0 0

 ا الكاكا نيزكاسلا ءالره ج

 ' ةيطبضلل وص عود

 موي ْ ةيطبضلا ةرادا مقل نيصصخ اوناك نيذلا

 /5 ةنس وينوي ١١ كدحالا

 مءايسا ركذتا ال َج

 ش رظنلاب مرعت له س

 نا ركذتا افإو ركذتا 0 اذا ابر : ج

 ا ديسلا ىوبو يئابنوالا تيهاش ىلع
 هيغونلاب اناك ضيا يثابنا وهو ىسوم جاحاب

 غم اوناك نيذلا ركاسعلا ركذتا الو نينثالا ةليل
 نيروك ذملا ةيشابنوالا

 كو نورح كفرا لق نم
 ةقيعا سل

 . صضففلا اذه اما .نب



 ل

 نوسول دكاوز 0 1 كك له س دن لا 7 تس 9 بو - 5: 2 تا :
 ل. تناك ىلا ركاسملا نيس خخ
 ءازحلا بجوتسي يش ىندا اهموي كتيرادكح

 لث.ئيش عقو ام هنا نويسموقلل دكتوا .ج
 نيدهمم مسيح ارتاك .ليدضركاس

 دعبو أهموي قدص لكي مطقن ىلع اوظفاحو
 زكاسعلا ضيعب كلل انرضحا اذا

 نا كنكمي له امموي لوف هلا يف ناك نيذلا
 لوقهرقلاب اوقب نيذلا نم اوتاك نا فرعت

 كلي علا. عياش هلل بيلا

 مهفرعأ اهرا

 دا «ةحو هطخم اهيلع عقوف هتبوجا هيلع فمي

 م0
 ؟ ةعاسلا 45 ةنس ويام 1! سيهنملا موب ةسلج

 ربظلا دعب

 كب قيفشو يدنفا غيلب تارضح روضحي
 كب ىلاف انو

 راو أم لكسو مخ يدنفا دمحا رضحتسا ٠

 ل كنا ةقباسلا تكتبوجا هب تلق نب

 كعم تجرخ تناك يتل ١ ركاسعلا اوما ركذتت

 ةنس وينوي ١١ دحالا موي ةيشنملا لورق اذ نم

 ةيردنكس ةدوجوم صاختا ءايسأ يف ايف

 يناطنلا نإوضر مو ال ما مهرعن تنك نا اندفأف

 يوانهبلا نيسحو نسح يلعو يواطنط نابعشو ٠

 دي ديسلاو هيطع دبحمو

 ركاسع ءامسا:يشوءامسالا له ركذتا يلا .ج

 ىجرإو للا كلت يف لوق هرقل اب ]وناكن يذلا نم

 نم اوناك نا ىرا يكل مرضحي نا نويسنونلا

 اي نيم وا روكذملا مولا يفي يتم .نجرخ
 لوق.هرقلاب

 تيروكذملا صاخنا ةتسلا راضحا راض

 نابعش مهنم فرعف مث يدنفا ماما نويسموقلاب

 ناك يذلا شي واما وه 4 لاقو يواطنطلا

 ملك را دين ناي كيما الو ايمي لوف رقلاب

 لوق هرفلاب لوقب وأ اهعوي ةعم اوجرخ نيرخالا

 مجن يدنفا دمحا نويسوقلا رما كلذ دعب 1

 ةيناغلا 0 روك ذملا شي واجلا عم ملكتي .ن

 هوركذي ن

 أورك فتي ل ممهنأ اولاقو صاخشالا ءالوه ءانماب

 ددج اوناك منال كلذ

 ٠ ( شيواجلا يواطنط :نابعش ىلا ) .س
 موي ةيشنملا لوق هرقب.تيقب تنك كنا ثيح

 يدنفا دار ما ىلع كانب 4 ةنسوينوب | ١ دحالا

 نويسوقلل دكؤت نا كنكي لهف يثابزويلا مغ
 كجم ةيقلب تناك كابانأ ةدوجوملا رافنالا .

 بورغلا دبر وكذا وبلا يف لوق نرقلاب
 يوانهبلا نيسحنأ ديح ًايلاب ركذتا كت

 أبرف نورخالا امإو يعم اناكيناطقلا ناوضرو

 ضيا انعم لوناك

 (يناطفلا نإوضرو يوانهبلا نينسح ىلا ) "س

 نأ نوركذنت له اهموي لوق هرثلاب انك ثيح
 هيطع دبحمو نسح ىلعو دبحم يسن 957

 عم اودقبو لوق هرقل اب عم نيدوجوم [وناك
 راهنلا رخال

 اهموي انعم وناك منا تيدكاتم معن ج

 يف انديكأْأت ببسو راهلا رخال لوق هرفلاب

 ١ منكما اف ةعم ا 1



 لاخلا رظنيل ةغقإولا لحم ىلا يثابنوالا دب
 مافتاق دواد يلع نأ ينربخإو رضح_مث هجونف
 فلظيةنإو ةعقإولا لحب دوجوم اهتقو قيظنمسلا
 تمسرا كلذ دنعف ةدعاسملا دصقب اًرفنا 1! ينم

 تانب عبسلا عراش ىلا يسفنب مهلصوأو رافنا ةيناغ

 تيظعإو يقيونلا نواعللل لوق هرثلا تللسو
 ناب هيلع اًدكوم شيواهلل ةئزاللا تاهيبننلا
 انلوق هرق ةهجحب ةحارلإو نمالا ظنح يف دهحي
 ماقمئاقلاب تلباقت تانب عبسلا عراش ىلا تاصواهاف

 ةيلصالا ينطفت ىلا عوجرلاب  ينرماف دواد يلع

 يف يتلا انتهج يف رباغم ءيش لوص> نم اًقوخ
 ينو يلوق هرق ىلا لاحلاب تعجرف تاهجلا مها

 سيلوبلا ريدم كرام ويسوملاب تلباقل يعوجر

 كلت ءانطا يف يندعاسبو ينمزالي نا هل تلقف
 ةيشنملا ىلا ةيوس انرضحو ًالعف ينمزالف ةنننلا

 رعش ال ىتح ءاينشالا تايعمج تنشن انذخإو

 جورذخلا ىلءرساجت ةيشنملاب يذوجوب اسنرف لصنق

 روكذملا يبلطف نيبوابروا ةامجو وه هلزنم نم

 رخل | ىلا نبيوابروا ةلج لصوأ نا يل لاقو

 يح ةعامن فض رادقم ًاليلق فاني. نأب ةئبجاف

 عيزوت راصو يالالا رضح نا ىلا اطوف هرقب
 لوق هرفلا ىلا تعجر اهدعبف دلبلا ين ركاسعلا

 هب اوناك نيذلا نييوابروالا ليصوت تبرجإو

 تركذ اك
 00 ىلا كسشنب 2 فكي نم

 0 20 تلصح 5 افلا مع عيج

 كلذ : كافامولفا نق نويكرتلا نخاف

 ام تاتب عملا عياش كادجوتم انإو جا
 دنعو قيرطلا يف صاختتا تاعبجت ىوس تيار

 نكي متم .نضعلا .ن نهار ةيابلا ىلا يرجو

 3 نيرتلا تيارا انؤ تكاك دا ننهيو

 ءايتشالا تناكق ةيشحلاب امإو روكذملا عراشلا يف

 ٠ ةناتخم طقن كيس عيلجت تناكو يصع مهدنا يف

 كرام ويسملاو اا تنكف نيبوابوروالا برضنو

 عنا ركاسعلا كلذكو ىرخا ىلا. ةهج نم يرجن

 لصاح ناك يذلا برضلا

 تربيوابوروا كلج تراظن له م

 أهموي ةيشنملاب تلتق

 نتا ) نكلو نيتجوا ةنج ثم: ع

 ةيشنملا يف صاصر برض راص له س

 اهموي

 0 ملعا ال 50 ضصاصر ببرض تعب 3

 ةهبج يأ نم

 ير نويسونلا ركآسع تيأر له س
 اهموي بجإولا

 ىلا ةهج نرم نوضكري مارا تنك ج
 20 ورم ةيناك ام ملعا نأ نودب ىرخا

 ةهج لتق “لصخ ن ناك نا ملعت 38 نس

 : ' اموي ةيطبضل
 3008 كانه: لبق لصح معن 3

 اهموي كانه هجوتا ) ثيح يمس ىلع يلاهالاو
 ركاسع' ةيناثلا ءاوبا فرعت له س

 كلعم اوناك نيذلا

 مءاربا "فرعا ال ج

 نم ضعبلا ناك ن نك ف لك نو

 الما لونج اهنوب كل اوق هزقب لوناك نيذلا ركاسعلا



 ا ل

 تنك ينال كلذ نم اًكيذ ترظن ٠١ ج
 ةرادالا ملق ٍةضو ١ ماما !موي !دعاق

 لغادب موي الصحاب فضح انا

 ركذ ام اهجراخج وا ةيطبضلا
 3 كلذب تعش امال 2

 ىراصنتلا لتقو برضب تعيس امأ نب

 ل ايي

 تثكم كناب دهشن دوهش كدنع له س
 راهنلا لوط اهموي ةيطبضل اب ةرادالا ةضوا ماما

 ١ ةيظبضل اب بتاكلا ريغصلا يدنفا

 ةيردكسا يبإوط برض 9 7 سا

 راهنلا 0 اضيا ةيطبضلاب 2 3
 ةنب دما. نم جاها لو اًضيا يناثلا موِيلاو

 ةيطرضلاب لضح ا ةلطت ىذا
 /1 ةنس ويلوي ١١ موي يف

 اهموي يش لوصمحب 0 ج

 لغرف نيزح ظ
 اهتوالت دعب هتبوجا: ىلع متخلا هنم بلط

 ةباتكلا فرعي الو متخ هل د نا ذافاف هيلع :

 (رضحملا لفق راص كلذ ىلعو )

 /5 ةنس ويام ١7 سييخلا موي ةسلج )

 غيلب تارضخ .اهرضح رهظلا لبق 1١ ةعاسلا

 ( كب ول افاكويلو كلب نيمإو كب قينشو كب'

 تاوه اب لئسو هائدا روكذملا رضحتسا

 كرو كدلبو كتفيظوو كسا ام س
 كعاقا لحمو

 رصم ةبفطب يثابزوي مع دمحا يبسا جس

/ 

 هيلهتدلا .ةيزيدمب ديدجلا ىلببط رنك يدلبو
 رصمب ميقمو ةنس 4. ةيأغل ةنس ؟18 نم يرعو

 مون ةيردنكسإ اًدوجوم تنك له س
 * م6 ةنس وينوي ١١ دحالا

 , ١ اهب اًدوجوم تاكن ج

 اهب ا دوجوم تنك لح يأ يف س

 ةيشنملا لوق هرق رادككح تنك ج

 تانب عبسلا ةهجي ةعقإولا تلصح الل س

 اهب مربخأ فيك
 لوق هرفل اب مولا كلذ يف تنك انب .ج

 نك سناك ينل ١١ نمانلا نم ريخلا. كلذ فج
 نسح ةيطبضلا ليكو ترظن اهدعبو يلع
 3 ةهيجلا كلت ىلا اهجزؤتنو ا قداص: كلب

 دنعف ك انه اهجوتم اضيا رم ظفاحلا ةداعس

 مهعزوو حالسلا حت ركاسفلا كعضو كللذ

 عقب ال يكل لوق هرقلا نم برقلاب طقن ةلمج ىلع
 ءيش عقو ام ىلاعن هللا نوعبف ةهجلا كلتب يش

 ءاج لب ةنم ةبيرقلا تاهجلاب الو لوق هرقلاب

 رخا ىلا لوق هرقلاب اوعح|و اهموي جيرفالا ضهإ
 انا يتفرعم مليصوت راصو ةكرحلا ءابتنإو راها
 مهالحم كل سسزاف يدننا مهربأ يغونلا نواعملاو

 لوقهرقلا يف ركاسعلا ددع ناك مك سن
 اهموي

 ( نشخ ةيناخ ]ون راك ج

 لوق هرقلاب نيدوجوم ه عيبتجلا ن ل س
 ةعقاولا لوصح نر ضم

 اعيج نيدوجوم اوناك معن 3
 تاع ا: دعب مهنم اًذحا تلسرا امأ ش

 تاهجلا ضعب ىلا ةمقإولا لوضع
 مهربأ تاسرا ربخلا كلذب تغمس أل حج



 نير عدلت ءاسأ ان عرب

 قسح ةسا يل اتييسالاب ناك يذلا
 ا ىبس اه دحا مكحلا نذاب اه دنع اناكأ ذللاو مدأ

 ةثالفل اف رخالا ' مسا ركاذنا *لو  دوحم مهفربا

 ينوي ١١ دحالا موي نيرضاح اوناك نور وكذملا
 ةيطبضل اب 7 ةنس

 ننس يركسعلا راضحا راص كلذ ذعب مث

 5 تراك نإو 2 ما ةفرعل ناك نأ 0

 ةناب باجاف ةمسا ركذتي ل يذلا ثلانلا صخشلا

 صخفل ١ 65 و ةرد انمع نراك يا ةقرعل

 تاوه أب ىنوم يدنفا يلع لئسف

 ندع نكي مل ليلخ نينسح نأ ثييدع "نس

 3 رو أّموي ةيطبضلاب ةترظن تع نا

 ةيطبضل اب ةئياز تنك نا ركذت[#) ينا َج

 نامغ يئابنوالا نا "قنحتا ؛نكلو الأ ما 'اهتوي

 تزينسخ ةحارتسا 'لجال اذا ينم بلط ىلع

 تصخرف نينوي وأ موبي ةعقاولا لبق ز وكذملاليلخ
 كلذب هل

 0 5 هل تصخمر سس

 هل تلق كلذ ِف يثابنوالا يندلك ال 2

 كلفل موزأ عع ينباجاف مكحلا ىلا هيراون ناب

 ظ ؛ظنف اقزام
 نينسح ةبوجا يدنفا ىلع ىلع :ىلت كلذ ذنعف

 .. يتأي اك تاجا وكذملا ”ليلخ
 قدضْرَوُصِي ًالف“لوصالا انرببعا اذا  ج

 - ينربخأو يلا رَضح يثابنوالا ناكل ركذ ام لثم.

 | كانوا ابر اما "كلذ“لقم يدب تنعاذلو'

 ميكاج وكلا ف ل هل ملكا ان
 0 يئابنوالا 'يل رضحي م نكلو كلذب

 "كلذ عم للا كلت بيغب ناب يلع نودب ةنذا

 يثابأوالا "نم عقي كلذ “نا نظا ال

 "0011 للح فليح لأق نب
 كلوقأ# مايالا كلت ينولزنم ىلا هجويلل اًسأر كم

 امإوزاؤم نذانسا يذلا وه يئابثوالا ح

 " ”كلقيفايل ب اطخ ةم عقو اف روكذملا نبدسح
 00 ١" ا ول يس لا نس
 كلذ؟<ىف كلوق اة ىلوم 50

 ”اهنيطغا يتلا ينبوجا ىلع مصع يلإ
 هلا

 نييسحو نوم يذنفا يِلَع ىلع كلذ لت ذقو

 منخو اه دحا طخ هيلع اغقوو هيلع ارقاف"لياخ

 ليلخ ىنوم يلع
 0| او رح نير راضفعا راص م

 , تأ 2

 '”'كتماقا لكي كدلبو كيسا ام 3

 ْ كتعنصو كرمع ردقو

 ١ ليمربلا يدلبو قغرف نيزح يمساأ ج

 تنكو ةنس ؟/6 يرو اهب نظوتمو ةزهجلا ةي'ري دم
 ةيردنكتلا ةيطبض ةلسازمب [يركسغ

 2 ةشوينوي ١١ ذحالا موي تنك نبيا ف

 'ءاشلل الملا نم ةيطبضلاب تنك. ج
 ٠ اهم جرخا نا ريغ نم

 ١" عيا نعاندفأف كلذكن مالا تيح : س
 . بلسلاو لتقلاو برضلا نم اهموي ةثرظن ام

 : ندعوا ا الل ديو نمو ة يني ووع مو 022 2 0 18- نوع عامي هم كيع ميلا يد اس و ا ل ل نيني نت با راض رت وصول تيب ينبع عا
 5 1 5 تح ا معلا 20 و سو ل ا 04

 هيرب 14 ا 0 ير وأو

 3 1 و بدي 7م

 رخالا

 هتيم تسال نا اس كح



 ر؟ ةنس وبا. 14: نينثألا موياتةسلجلا 7 1
 ربظلا لبق ١١ ةعاسلا .

 نسيئرلا اشاب يرس ليعامسا ةداعساهرضح

 قيفشو اشأب يدشر مهربأ ءاضعالا تارضحو 0

 كب ولافاكتويلو كب غيلبو كب ٠
 تأ وه امب لئسو هاندا روكذملا راضحا راص

 كرع رادقمو كدلبو كيس ١
3 : 

 ةيحان يدلبو للبلخ نينسح يمساأ ج
 تنكو هنس 15 يرمعو طويسا ةيريدمب ىينص
 ةيردنكسالا ةيطبضب ةلسارم يركسع

 ىنوي 11 يف دحالل موب تما" نإ 00

 /7 ةنس

 يلزنم يف اضيرم تنك جا

 ضي رم نكت قو يا ىلا تقو يا نم س
 تيمويب رركذملا وبلا لبق تل ١

 دحاو مويب ةعقإولا دعب يلزنب تثكمو ةثالث وأ

 ءاسور كلو يركسع كلا فب

 هيأ فشك ىلع ءانبو كئاسور نم نم رمأبف
 كلزنم تمزتلاو كتنيظو لحم كح

 ظ جملا كلت

 يضرم نأك .فنيتج مكبح "يلع بظل 0307
 نم تنذ اتساف سل | ةرارح ريث ا وهو انينخ

 يلزنم ىلا تهجوتو ىسوم يدنفا ىلع يزالم .
 تركذ اك

 دحالا موي كلزنم نم تجرخ امأ س .ٍ

 م ةنس ونوي ١١

 انام تجرخ أم َج

 ةيردنكسا نم ترجاه له س

 ةدم تمزالو اهنف ثرجاه ام ال ج

 ناك يدنلا 'ح انا قطصم داعم حايل
 اهتقو ةيطبضلا رومأم

 اههدم رجا مل كنوك يف ببسلا ام س
 ةيردنكسا نم تجرخ ركاسعلا عيمج نأ ثيح
 راودلا رنك ىلا تاغئجونو

 ةيردكسالا برضنم ينانلا مويلايف هنأ .ج
 الا يح ةيبدملا نع نيالا ترحب ا
 للا ذيع عدلا قايدلب دعا دبع لكلا
 تلباقتف ' ةينسلا ةيعملاب .ةلسارم شي واجناب ىلع

 ةينسلا ةيعملا عم ردها لإ بعسل

 امكيتمدخ يف تيقبو يبص اشاب ىنطصم ةداعسب

 هيلخب اهيلع عقوف ةبوجأ هيلع تيلت
 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو
 /5 ةنس ويأم 6 ءاثالغلا موي ةسلج

 للا كفا 1! ةعاملا
 لاب روف لعام دامس اف رست

 كب قيفشو كب نزيما .ءاضعإلا تارضخو
 يدشر اشاب ميهربا ةداعسو كب ولافاكتويلو

 ةيحان يف دواوملا يسوم يدنفا ىلع رضتمسا

 ارب امزالم ناكو ةنس ؟/6 هريعو فلخ ينب
 اب لكس نيمبلا هنيلحت دعبو ةير ديكس ةيطبض

 ٍتآوه
 هك ىلإ ةليالا كانغ تناك ف نت

 21 ةنس وينوي ١١ موي ةيطبضلاب ةدوجوم

 1 6 اوناك 4

 اهموي نيضيرم مهنم ضعب ناك له س

 مكحلا نرم نذا يا ممكح نذا اهدنع ناك

 لغشلا مدعو ةحارلاب



 املأ

 /.[ ةنس و ينوي ١ ١ دحالا موي تنك نبا ١ س

 ديدجلا هنابللا لوقهرقب تنك ج

 نك دقو يأ ىكإو تقو يا نم نم

 كانه

 هرخال رمالا لوا نم كانه تنك 2

 ةهبحلا كلت اهموي ةتيأر اع اندفا سس

 آلا رعشن ام اًييرقث راهلا طسو يف ج
 ينو ةفلدخم تاهج نم ترضخ نتكب ننال

 انتطقن ىلع ظنحتن انذخاف 3 تييأبن مهدي

 هيف انك يذلا لوق هرقلا يثو اهيلع مهجن نم

 سانلا ءالوه روضح ببس - اهعوي تعمسو

 راوجي ىراصنلإو نييلسملا نيب تلصح ةرجاشم وه

 زازفلا ةوهف
 هابل كلت نلمح نك

 اماليصنت فرعا ال ج

 لوقدرفلانماهعوي مكنم دحا جرخامأ س
 ١غ ظ انم دحا جرخي ل ِج

 ىلع جا نع ىلا نوع مك
 ةلوهس عنتمت سانلا تناك له لوق هرذلا

 نوفرصني و انرمإوأ نولذتم اوناك معن 86

 لاحلا يف
 ل كدب ُِك ناك له س

 ل نكلو طفف كنسلاب نيمزحت انك ج

 اهبارج نم اهجرخن
 ةِ هيج هبلطلا نرد اهموي مك 5 س

 طقنلا كلت
 قيفتأ اب كلذ فرعا مل 2

 كلت يف ىراصن برض ثرظن له س
 ْ ةهجلا

 كلذ ترظن ام َج

 لا ت تدرو ىرج ترن اما س

 3 اهموي لوف هرفلا

 فيمسم نانثا ىحرج ةعبرأ ترظن ج
 '0777 لوف هرئلادلأ تدر و ىراض نانثإ

 8 امو ةروكذملا جيراجملا تدرو في س

 0 اهدورو دعب لصح يذلا

 0 امو نويسيوتلا ركاسع ةفرعُب تدرو ج

 13 35 مهلاسر | ىوس اهدورو دعب لصح ام ملعا

 5 ةيل انيبسالا

 قيرطلا يف اهموي ىراصن ترظن امأ س
 ناكد 2 وعدملا ىراصنلا دحا نا 2

 7 لوةهرفلا دنع سانلا ترثاكت اهلف انلوق هرق بناحي

 00 ايلا لح ةيج ىلا لصوا نب روكذملا يناجرت

 هس ةنع تيماحو كانه ىلا 4 ةتاصوإو ةنتذخاف

 | كلعب لزتم نم هنبإو ةتجوز ذخاف قيرطلا
 تاكدلا ىلا مهم انإو عيمجلا زوعجر و ةهجلا

 راهلا رخا ىلا اهب !وداقإو كوالا
 ىراصنلل ء ءايقشالا دحا ضّرعت له س

 لون هرقل ىلا معوجر نيح نيروك ذملا

 مك رارب ةلمج .ايقشالا تضارعت معن م

 مهع منع نكلو موبرضي نا ]ودارإو

 لوق هرثلا نه تجرخ كنأ ثيح 0

 نوكت كنا مزليف هنينجلا ةهج ىلا تهجوتو

 امنع اندفأف ةربنك ًالاوحا 0

 0 1ع ا را ا يدار كتلي نكت: : وفلفل نول ل وانا

0 ٍِ 

 اهي 6

 : و

 3 ا ) 4 6
03 



 يلاهالا نم اوتاكو
 اهعوي نييوابوروا ترظن امأ س

 من نجا ترظإ
 مبرض تبيوابوروأ ترظن امأ س

 مهلتقو هوي يلاهالا
 ترظن ام جا

 كلذب تعمس امأ س

 تعيس ام ال َج

 دعب ةيطبضلا ىلا كلوصو تريح س
 دما ةيطبضلا نواعم ترظن اما بورغلا

 ىلتقلا .عجي نيلغتشم هفالخ الو همالس يدنفا

10 

 ةيطبضلا ماما امد ترظن امآأ س

 ىذلا ناجيغلا تاك نا فرعت اما. 5

 مهالخوا نييوابوروالا دض لصح ةنع تناكت

 لحم يا يفو ةيلاتيبسالا ىلا_ اهلصوا ناذللا

 اًنلطم كلذ فرغا ال
 ناك له ةيلاتيمسالا ىلا اهتلصوا ال. س

 ةيلاتيبسالل تلصو الو ةيطبضلا نم ةدافأب كلذ

 نا ثيح امهيلستب ًالصو تذخا امو يحتونلا

 كلذ بجوتسل الل :داعلا

 بناجالا نم وأ. يلاهالا نم اوناكله عراوشلاب

 نم نيحورجملا نيصخشلا رضحا نم س
 سلا ضاسع

 فرعارالا
 نإ اني لل نإ دبش ةدابش كرب نس

 ليمج يحرج ىهسملا اسنرف ونالصنق ناجرت لق

 قينوي ١١ موي ةيطبضلاب ءاقحالا دارا ناك يذلا
 كلوق اف راك نسل

 تلعف الور وكذملا صختلا ترظن ام َج

 كلذ لغم اًكيش

 قلنا دهشن, دوهش اضيا دجويو س
 عإ ناك ةمرح ةرؤسا تاسغألا يك ل

 كلوق اف ابعوي ةيطبضلاب

 كلذ ينم لصح ام ج

 كيلع مح ىتح تب ا ّ

 نا ا كلذو نامللاب يركتعلا ىسلخلا

 كنا تبني ةنا 5 كليم 0

 00 د يد دوجوم د ا

 00 ا :.ا كل

 فالخ رلعا الو مي وح ةللق اا حج

 ديسلا ىسوم كلذ
 اموالت دعب هتبوجا ىلع متخلا ةنم ,بلط

 بتكي فرعي الو مخ الو ةعم سيل ةنا لاقف هيلع
 ثتاوه اب لعبو هاندا روكا ربضخما م
 لجيو كر رادقمو كدلبو كمسأ ام س

 كلئعنصو كنظوت

 ايلا يدلبو هفيلخ ديحم يمس َج

 تابلطب ايركسع ارثن تنكو ةنس 77 يرو
 ةروكذملا يتدلبب نطوتمو ةيردنكسا



 | ناروكذملا ناحورجلا رضح نيا نم س

 هيطبضلاىلا هنابللا لوق هرق نمارضح ج

 ةيلاتيبسالا ىلا |ىليصوتب كرما يذلا نم سس

 تك كلذب دحا را ام 1

 1 ب لو ةفلتخم ةفلدخم كل ىلا

 تهجوتف سياحملا لن نيلفتشم إو 6 رافنا ةعبارأ

 انليصوتل يسفنب انا

 ركاسع_ةعبرالا ءايبا فرعت له س

 ةيل اتيبسالا 30
 مهيار اذا تكل عمايل ركذإ ) جل

 مفيعأب
 ناصخشلا ةيطبضلا ىلا رضح فيكس

 ناحورجملا
 يللا ةليضإوب دلل 4

 نم ةيطبضلاب اهنقو ١رضاح ناك نم س
1 

 عيمجو همالس دمحأ وعدملا 0 0

 باتكلا
 ناصفشل !هبف رضح يذلا تقولا نيع شا

 010 107 7 ةطيضلا لإ تطررال
 أ ىلا اطوخدب تقولا تييعت ينتكمي الا جأ ٠

 ةيلاتيبسالا يلا امتلصو|و امهترظن انا نكيلو ةيطيضلا,

 يبرع ٠١ / ةعابلا,
 نيصخشل | فالخ جير احم تررظن (امأ, نس

 ةءاسلا .لبق ةيطبضلا ىلإ تدرو نير وكذملا

 ا
 اهريغ ترظن ام َج

 ل ايفل ا مابا لو

 يل نرغب اريسلا لو نا

 , ةيطملا 0 ةلاحلا ١ تا 0

 ا 0 ,تقو
 ةيشنملا ةهج ىلا ضكرت سانلا تناك ج

 ةيطبضلا ماما يش ءادتبا ناك ام اهنقوي نكلو
 رراخلل لصح-. ام. لص تقو يأ يف سس

 ةيطبضلا
 اًديش ترظن ام ج

 بهو برض نم اقلط ؛ي ندا ام

 معاد 6
 ةياطبضلا لاجر نم تنك كنا ثيح س

 ليصنتلاباهموب عقو + اندفأف دلبلاب تنطوامموي

 00 2 م 1

 10005000 ذا ذز ز  ز ]  ] ز ز ز ز ز 7 7 ز ز اا0ا0ا060ااا ا

 1 ا 3515 0 : ناسا ينور ا نيه ال كو نع لن

 00 : 5 ١ 2 3 - 0 0-00 2 حب 5

 تيبوأب وروالاب دقواوب تبع اما سس

 ةيطبضلا ىلا نيحور لا

 ترظن الو كلذب تعمس أم 3

 1 ةنيدملاب اوي ًالصاح ن ناك, يذلا. ام نس

 ْ كلذ فرعا ال ج
 1 . نم ناجي لرصحب ابعدي تعبس أمأ س

 1 502001077 لال
 ١ ناجي لوصحب تعبس ٍج

 ناهلا ره اع
 1 ظ عراطشلا .نروضكررب اكس انا 3

 سانلا ٠ ا َّ
 فرعاال هج
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 ىلع قدصو' ا اند الا راس
 هي يللا ا هيض هوجو ناك ةنأب هلوق

 ديحمردب بين هزمح روكذملا مويلا

 مخ ا ظ
 نالا دجوي له يدننا هزمح ىلا س

 ككولبب اوناك نيذلا ركاسعلا نم ةببلطلا ةلصمب

 47 ةنسوبنوي ١١ م نيتلا لارا

 يلعو شيوأج فسوي ىسوم الجوي معن ج

 نراك ةنكل .ضوع نمحرلا .دبع مث شيشح
 اك هنآ فيعمل زاب كي جربلاب اًنوسم

 نع رخأت ُةنال نجح روبش ةتس لهب هيلع مح
 هَل تيطعا دق تناك يتلا ةزاجالا

 بيجن هزمح

 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو
 ر؟ ةنس بام 1؟ حالا ا

 ربظلا دعب ؟ ةءاسلا
 سئرلا اشاب يرسي ليعارسا 'ةداعس اهرضتح

 نينإو اشاب يدشر مهربا ءاضغالا تارضحو

 كب غيلبو كب قيفشو كب

 تأ وهاب لفسو هركذ الأ رضيفلا
 كدلوم لو كدلب وك رع و كيسا

 ةنس 50 يرمعو ديسلا ىسوم يبسآأ ج

 تنكو ةزوجلا ةيريده تدبهب يدلبب دولومو
 ةيردنكسا ةلسارب ينابنوأ

 نالا كاف لحم نا
 ةيردكسا نايلب نالأ ع

 يركسعلا سهلا كب له س
 ّح يركسعلا ساجلا نأ تعبس من ج

 نايللاب تاونس سمخ هب يلع

 241 ةنسوياوب 11 ذحالا موي تنك نبأ ىع
 ةعاسشلا ينو ةيطبضلااب !دوجوم تنك 0

 مهلصوأو فتديحورجلا تذخا يبرع ٠١

 لاي
 . نيحورجملا ءالوه مه و

 نراذللا "بزعل دالوا نادثالا م .-:ج
 ةعقارلا لئزرا قف يوي اهيرج

 كلذ دعب ةتلع يذلا امو و

 ا ةيل اتيبسالا الا رس ويلا ا و

 يذنفا هطاف ةيطبضلا ةيكح يبرع 11 ةعاسلا

 بلطتواههجو ىلع طلتو ةيطبضلا باب ماما ةفقإو

 جفا مز اهليضوتلا لوق ءرقلا نارك
 عراشب نئاكلاا اهزتم ىلا ياسر جذعان ل
 يبرعا [ ةعاسلا ىلا اهمادق تفقوو ثانب عبسلا
 ينرمإو ينطل اشاب ررغ ظفاحلا ةداعس رضح انتقو

 انعجرو انيملا لوق هرق ىلا تهجوتف ةعم ريسملاب
 ؟ !/؛ةعاسلا ةياغل هتداعس عم تيقبو ةيشنملا ىلا

 ةيطبضلا ةهجل تهجوتو ةتكرتف ليللا نم يبرع
 نواعم يدنفا بينم ينلباقف ايش لكأ نا دصقب
 دكا راب يل لاقو اماما ةيطيشلا قرا
 تالوق هرفلاىلا ةعم اهجوتيل ركاسعلا نم نيرفن

 نيذلا ءايفشالا عيمج طبضب اهيلع هيبنلا لجال
 دجا مل يناب ةتبجاف عرإوشلاب لوقب دق لوناك

 ةيوس انهجوتف ةعم هجونلل دعتسم ينإو ركاسع
 ىلا كانه نم انلزنو هبيبق ما لوق هرق ىلا

 تالوقدرفلا عيمجملا هبنن نحنو نءراطعلا لوق هرق
 تناك نيراطعلا لوق هرق ىلا انلوصو تقوو
 انعجرف ليللا نم برع روسكو ةسمخ ةعاسلا

 فتيان سانلا عيمج اندجوو ةيطبضلا ىلا
 اًضيا انأ تف



 "رمال نيا ماسلا ىف ل ايدلابو

 ديحم منمركذتا نيذلاو هنابللا لوق هرق زكرم
 لروح ديمو ليله ديسلاو ينابنوأ نالجمت

 فصاو دمحا رقت يلبش ىلعو رفن ينويسبلا
 ةيردقكسا تابهلطنم

 تا وه اه لثبو يدنفا هزمح راضحا راص من
 قر هكدلرع لحي كحاام

 كتماقا لممو كتفيظوو

 ساقوتلادالبب دولوءو بيجن هزمح يما ج.
 تابيلطب لوا مزالم يتبترو ةنس 54 يرمعو

 اهب محو ةيردنكسا

 ( نيل ا ةفيلحت راص )
 /1 ةنس وينوي ١١ موي تنك نيأ س

 ةيبرع 7 ةعاسلا ةياغل جربل اب تنك َج

 ال أر هيل تيحرت م سيرتلا
 مزالملا رونا يدنفا ليعاهما نم ركرملا مالتتمال
 يوي, 11 نينلالا موي ةياغل كانه لكس قاذلل
 رصعلا تقول 27 ةئس

 ىينوي ١١ ةعقأإو صوصخب تعمس اذام نس
 72 كة

 0 0 7 اهببسو 0 يلاهالا

 تيظنتسملا ركاسع نا اضيا انعمسو . يطلام
 يلاهالا نودعاسي اوناك ةيرجلا ركاسع ضعبو

 ارس
 ركرب ناك يذلا يت ونلا مزالملا نم س

 1 ١١ يف ةيطبضلا
 يدنفا ديسلا ناك نا اركذتم تسل ج

 اناك اهنأ ثيح لاخلا يدنفا ديحم وا ديحم
 ركرملا اذه يف اههضعب ناريغي

 0 0 !وناك نيذلا ركاسلا 0 5 0

 3 ةيطبضلا ركرل
 مطابض فصب اًرفن نيرشع اوناك ج

 نيذلا ركاسعلاو يلاهالا نأ تعمس ج

 نولتقيو نوبرضي اوناك ةيطبضلا ةهجي اوناك
 00 ةلويضلا ىلا .اهلالا بغرب نأ نم لك

 الضف نيظنحتسملا ركاسع نإو نبيوابوروالا

 مغوبهي !وناك سل اب موب رضي |وناك موك نع
 تاءاسلإو دوقنلا نم مدنع ام نوذخايو

 رجيل اب ثفحلا نوفلي |وناكو
 هيجدبطلاركاسع نمادحا فرعن له س

 ا ةدملا 20 اياك نيذلا
 اديقعسم تنك ينال مهم ادحا فرعا ال ج

 لوا مزالم 2 ةولصملااب

 ةيردنكسا تابهلط

 .اهيلع عقوف هتب وجا ىلع م هلا ةنم بلط
 تاوه اب لتسو.“ هركذ 5 اضحتسا راص

 كتفيظوو كدلبو كرعو كمسا ام س

 ةنس ؟/ يرمعو دوحم ردب ىمسأ ج

 فنرالا انإو ةيلهقد برع وبا تيم يدلبو
 هيبلطلاب يركسع

 | 111 لص تنإب تقو يأ نم. نم

 ظ اهب تاونس سهخ يف 2

 ا ونري | دحالا موي تنكنيا 3

 لخادب نيتلا سأر ةهجناًريخخ تنك ج
 ! ٌْ ةيارسلا

 امموي يحتونلا مزالملا نم س
 ةغاسلا ةياغلر ونا يد ليعاهسا ناك .ج

 ١ يدنفا هزمح رضح كغبو 7 ||



 تابلط”ةلصمب تنإو تقوي نم سا 0

 ظ ةيراذكسا
 تابيلطب مدقتسم انإو ةنس م. نمثل جا
 ىيرغ 4! نس نما 0

 /[ةسوفوب ١( تحال لوب تكلا

 تودلا ةهبن تلك نبلا “كلذ ف ج١
 كانه انيس ناك ديراب نا فسح لس
 ضعب ةبرجت لجال ةيبرع ةسمخ ةعاسلا َكَوِجلْوتف
 ةعاسلا ةياغل كانه كتكمو ةايلاب كلج مظارخ

 ةيبرع ٠
 ١١ ةعقإو - ضوصخم تعبمس اذام س

 اذانو لصِلا نم "نم لو د
 سَ

 نبيوأبوروالا تبرض يلاهالا نأ تععمس * ج
 بابسالا ”لعا ال نكل

 بهنو برض لوصحب تعس له س
 روكذلا مولا يف ةيطبّضل اب لفقو

 كلذ نم يت لودحم تعيس ام

 ةيطبضلا ركرب .وناك نيل
 0 ذملا 1 يف ف ي ةبلطلا

 نينثا هل بترم ةيطبضلا تاباطر كرم

 ديم يدنفا ذيسلا اهو بوانتلاب يتإوت نيمزالم

 يف يغاون ناك انمم نمو لاخلا يدنفا ديو

 يدا م ينابزويو مويلا كلذ

 امموي ىجتون جربلاب ناك ةبظإو يمل
 ةيطبضلا تابلطر كراركاسعلاددع 5 س

 يكولب نم سيل ميال مددع يردا ال

 انيم ةهج“ تنك كلنا تبن فيك"

 27 ةساوينوي ١١ فخلال بالا

 ١كهن إب

1 

 ١ يخول نيم احلا يئابزوبلا ن نا ةداعلا ِج

 1 2 ةثدهعأ ف نيذلا تابناطلا كرم نوظحالي

 0000 2 ا نهيق يلام عاوبسالا

 تدك يلا ملعي ىئابكبلا يدمح يدنفا دورت

 هولا كلذ ىف لصبلا ذه: ف و

 ديمو ديحم يدق قيصلا ترفل رم

 نآلا لاخلا يدنفا

 * ماسر راص نيروكذملا ةيدنفالا نا جي

 نادوسلا' ىلا اوهجوت نيذلا تايالآلا نض

 'مهانرا راص يئابزويلا يمل يذنفا نسحو
 أضيأ معم

 هيف ديأم رتفد ةيلصملاب دج لق نس

 تايجتت ونلا ناي

 ثداوخلا مقار وألا عم ثذقفرتافدلا َج

 امال تو ليوس ذبحت راضختا راص م
  اذوجوم ناك هنوك نم فصإو يدنفا دما زرق
 2 ةنس وينو ١١ دحالا موي يف هنابللا لوق هرقب

 هي | دووم راك هنا ىلع مليوس ديم صو

 زاك هنا دكا "فصاإو ”يدنفا دمحإو ”لمرلا

 نار لس دبع اهات
 3 ردحسا تابيلط

 «]ياوس دج .. تنضإو دفا دمحا ىلا سس

 موي لثرلا ركرمب ةعم ناك ةناب نويسموتلا ربخ

 ١ ميهربأو ينابنوا نالجم ديمم 5 ةنسوينوي ١١

 'رع دمحإو سجرج ليئاخمو يلبش يلعو هلكت
 هما هعوجو نيسح ديكو ديف لاعلا دعو

 اتنكرم ثتررح دقو 1؟ مهنأ قحلا ج
 ”ةمدقا يذينع ةدوجوم ةتروصو ةيطبضلل

 .ةر وكذا اهنالان م”مفرعا "دع ضعبلاو نويسوتللا



 ديشرب يالا

 ةلدب نيعت يذلا نم .س

 ةبتاك يثابكيلا هدوف يدنفا دوحم ج
 دواد ص

 هنمحتا رقإو:ينح يدنفأ دمحا ىلع كلذ لت
 ينح دمحأ

 رضحللا لفق راص كلذ ىلعو
 25 ةنس ويام م ءاثالنلا موب ةسلج

 سّئرلا اشاب يرسي ليعاوسا ةداعس اهرضح

 قيغفشو كب نيمإو كب غيلب ءاضغعالا تارضح
 كب اناورلو - كب
 دا أب لو هاندار مدا راص

 1 هم ل م
 ظ كنطون لجو

 بلطلا نم يركسع ملبوس دمحم يبا ج
 جاحلا ينماضو ةيفوزملا ةيريدمب نونابتلا يدلبو

 هس نطوتمو ةنس ؟١ يرعو يدنجلا دوح

 فنونابتلا
 هبدلطلا ةيلصمب تتإو تقو يبا نم س

 قاروهش عرش نم ةبلطلا ةهلصمب انا ١ ب
 ارهشر شع دحا نم

 تدك ةيلطلا يصعب كلوخد نكبقب 46

 ةهج يأب
 رصمب ةعلفل اب يالا يح 9 ىف دمك 2

 كب ردح مهربأ ةيرادكح تحن

 41 ةنسوبنوي ١١ دحالا موي تنكنءا

 يناربلا لسرلا يارس ركرمب تنك ج

 كانه ينييعت زاصو رباج يديس ةهج نئاكلا

 ديم يم ناكو لقا وا نيش ةعقابلا قهإلم

 ليئاخمو يلبش يلعو هلك : مهربأو يثابتوا نالخحم

 ديحمو ديحم لاعلا دبعو رع دمحإو سجرج

 نآلا ركاضلا ءالوم نا. س

 نييراه |ورف م

 ا لاملا ديت الا دجوب له
 7 إ_ نولصملاب نيدوجوم !وناك نيذلا نم رافنا

 41 ةنس وينوي رهش

 مو رافنا ةسّخ ةيلبصملا | كجوي معن َج

 ىسودو طويقلا فسويو شيشح يلعو دمحم ردب

 اوناك معيمجو مزالملا يدنفا ةزمحو شاواج

 يدنفا دهحإو 47 ةنس وينوي رهش يف 3
 ادوجوم دع انقنا ين ابزويلا تنص

 نديدوجوم اوناك نيذلا لمن له س
 لآ ةسوينوي ١[ موي ركاسع نم ةيظبضلا ركرم

 لينا يدنفا ديمم ريغ فرعا ال ِج

 ةيطبضلا تابلط زكرب ابموي امزالم ناك يذلا

 ميوس كبح

 همدخم اهبلع عقوف ةتبوجلا ىلع متخلا ةنم بلط
 رضخلا لفق راص كلذ ىلعو

 م5 ةنس ويام 5 ءاعبرالا موي ةسلج

 ربظلا لبق 1:1 ةعاسلا

 ا ا اع ختمت

 اا 1 اا

 - سيئرلا اشاب يرسي لعامل ةداعس اهرضح
 قيقشو اشاب يدشر مهرب ءانمعالا كازدضحو
 كلب بيجتو كب غيلبو كلب كتيمإو كب
 كلب ىلافاكتوبلو

 "00 لكي عكف الر اضهنسا راص
 كلرغ رادقمو كتنيظوو كسا. اه. نم

 كتناقا لحم كدلب مسإو
 تابملطب :يثابزوي .فصإو دمحا ج

 | مقمو رصم يدلبو ةنس ٠+ يرو ةيردنكسا



 را "ا

 ا ا

 ا ا ة#ملا ظننل اب ' م هةر 0

 نع يلاهالا عب اًضوصخ مهلع تيبنو ظفاحملا ٠
 مث توبيوايوروالا نكس لزاخلا كا رع

 ظفاحلا ةداهسل ربخ هاج ةعاس ل كلا
 ينفلكف هفاقشلا موك ةهج يف نايمه لصاح ةناب

 يم تذخاف ةكرحلا نه عمل هجوتلاب ظفاحملا
 مث لصاح وه ا انعنمو تهجوتو ركاسع ةتس

 ةتيرجا 5 ظفاحملا ةداعس تربخأو هنابللا ةهجح

 دحإو اهتقوب و ةكرحلا ءاهتنا دخل كانه تيقبو

 ةنطعب نميالا يناك ىلع ينب رض يلاهالا نم
 ةروثلاءافطنا دعب و ءاغا اهنم يل ببست بشخ ٠

 ليللا "لوط كانه تنكمو .ةيشبللا لأ

 اهفالخ وأ ةيطبضلاب عقوت ام ملعت له س
 بهنو لتقو ب وبلا كلذ يف

 موي ينعا موي يناث افإو ةعقإولا لحب كك

 ةيطبضلا ليكو عم ثلباقل الي حابصلا يف نينثالا

 انك نحن الئاق ينربخا قداص كب نسح

 يردن ال هنابللا ةيح ىربكلا دلال نيبتبم

 لصح ةناف مظعا وه ةيطبضلاب لصح يذلا نأ

 ةيظع ةلتثم ةيطبضلاب

 وه سلع م١ ةيلأس ام له

 كيح كلك ل انش كل

 0 ا نمو ةلتقألا نه يي بيع ش 1

 سرلذ نع كب ني تلال
 ةيطبضلاب |ىلتق يذلا نع الو

 هللا دبع ر وضح كلل غلابت ١ ىله .س
 ةعقاولا نه لبق ةيردنكسا ىلا ميدن

 ةعقاولا نه :لبق رضح هنا يل غلابت ج

 ركذتا ال نكل قينلا سار ةهجي ةبطخ ىنلاو

 هيف رضح يذلا مويلا

 ىلا داقعلا ىسوم روذح ككل ل 0

 ةعقاولا نه لبق ار دكا

2 
 دحا ينعي سيلوبلا ماقُئاق تنك تنا

 نمالا مدي اوناك نيذلا ماظعلا ناطباضلا
 كلذب لخي: ام رذتيح لوعسمو ةيموممل | ةحارلاو

 نم عقوتي ادلكب ةيمولعم كل نوكي نا يغبنيو

 نم نويينؤتلا ربخاف .اهعاوبو ةمللا .كاوألا
 رقي ككو ىلإ ةنسوبرت 11 ةققاو تع
 ةدحإو ةعئب يف رنن فلا نيرشعلا نعةدايز عبجتل نأ

 ايف ةفلئخم طقن هي ناجيشلا لصح دقو ايس ال
 كلذ لكل ثعابلا ناك

 دحا امو ابابسا كلذل يردا ال ج

 كلذب ىنربخا

 نيظنقسسملا تاكرح تناك فيك سس

 1 . هنابللا ةهجي ةكرعملا ءانثا مكولسو
 نوح دمحإو ماقمافلا كانه 8 َج

 بجاولا اودإو اتسح ميول ناكو ناطبادضلاو
 لبجوبأ دعس مولع

 هتخو طخ عقوف هتبوجأ ىلع متنا ةنم بلط
 يتح دمحأو دواد كب يلع راضحا راص مث

 تاوه اك دواد 39 يلع لئسو يذدنفا

 ةلمر وا ىئاك نام : يدلا- توما

 1 ١1 دال موي يف نيلؤوخسملا

 يقح يدبنفا دمهحا َج

 يتح يدنفا دمحا خيرات يأ دحل س

 نيلظنزمتسملا ةطرواب كلكم

 هنآ” كنيح 7 ةلس وينوي م53 ةياغلا ج
 ىح ا/ ىلا هلقنب يبارعلا نرم ةدافا ثرضح
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 لاق اوي رشع ةيناهلا ومغ كانه اب تمنكم نا
 كلذ يف كانه ناك يذلا 7 نادنموق ل

 فبارت 3 تفك هجولت اننإو مت مصل 2 أ تقولا

 اوي كلل اهمدقال ةيممر ةدافا ذخا انا تبيغرف

 كلذب ةدافا ظفاحلا نم تذخاف يتدوع دنع

 قيرط موي يناث رص. تدع البو رصم ةيطبضل
 توجوتف بورغلا دعب ناكموي ثلاث ما ةطخنلا

 يتلا نوادللا كانه تدجوو هيلطبضلا الإ
 يىل لاق ب ديب يتلا ةدافالا ىلع علطا ايلف

 كاروبأملا اشابلا روضح نيل نجسلاب رظنتسا

 روهش ةعبرالا وحن رصم نوح تنك هخيرات
 تشب و ةييدكشالا لا ال ايراراصض كافكا

 نالا ىلا نملا يف
 ١١ مور ةيردكس تيك كنا قيس" سلا

 انربخاف يالا يح ه يثابكب تنكو 61 ةنس وذوي
 2[ ةنس وينوي:١1 0

 قالشقل اب تنكر وكذا ا .مويلا يف هنا
 200 ةعاسلا نيد نينلا ىن 7

 هنا يالاربملا يل لاق روباطلاب انكذا ا 0
 ىع كاملا نم ةطرواأ يلاغإ دلصوب ةلارشخ

 يثابكب يح ١ رماف ةيردنكسب .ةكرعم دجوي: هنا

 اهب هجوتلاو ةطروأ ذخاب ديسلا يدنفا فسوب

 0 اارلا نبأ .انيلط ةينوت ةكرمملا ةهنحا ىلا

 ركاسعل لاخلا مزلتسي الثل اعيمج رض انناب
 دل دلبلاب يدنفا فسوي ةطروا تيقبو ىرخا

 موي ينعأ موي يفاثو يلرع ١١ ةعاسلا موي ينأث

 ةلدب انآ تهجوت 40. ةنس وينوي 1؟ نرثالا

 يتطرواب
 ٠ ةطروالا زكرم ناك نيا س
 وع دليلا عيدجيم تناك ':ةطروالا ج

 سأر أر عزاش

 رخالا عراوشلا ىلا روكذلا ناويدلا
 0 صوصدخب ايش تعمم اما له نم

 ٠) نطل ةطرواب كنيبعت دعب + ةنسوبنوي ١
 0 1١ ةعقإو صوصخب عيش ثعمس | 2

 ست
 ظ هدوف كيم

 5 هلدخب اهيلع عقوف هب وجأ لع مهن نع بلط :

 للا وهل اه لكسو ةمسا ين الأ راضحا راص من
 الل لذلبو كرعو كما امن خب

 ظ كيييظو و كاطوت
 ةنم 41 0 لبج وبا دعس يسأ ج

 2 نطوتمو .ةيرغلا ةيريذدك؟إ أ كبري يدلبو

 2 ةنسوينوي ١١ دخالا موي تنكنيا :س

لاب تنك روكذملا مويلا يف م
 قالثت

 ندا نابلا ةيج نتيلؤبلا  ةماقال دغتشملا

 نمد يركسع دحاو يل رضح ٠١ // ةعاسلاف
 ةكرعم لخاح هنا يفربخإو هنابللا لوق هرق

 تر ١ لاح ينف هنابللا لوق هرق ةهجي ةبسج
 اا 0 ريزاتلا ةينيراخلا ميج ذخاب

 ىحن هددع غلبي ناكو ةعقإولا ةهجل مراضحإو
 لحم ىلا تهجوتو ةيبرع تذخا اناو ل8

 ا ةيطيضلا ليكو كانه تدجوو ةعقاولا

 لصق بانجو راقثلا وذ يدنفا يلعو ةظفاحملا

 لوقهرقلل لباقملا ل زاملا لخادب اوناكو زيلكتالا

 ببسنا يل معو نيلزان مهتفداصو هب تلخدف
 برض يذلا ٍضلاملا طبضل ناك هب مثدوعص

 تلا نزم انلزن الو ”نيكسلاب .بزعلا' نبا

 0 نهبا ترضحو ل اطفاولا ةةداعفلا تدجو

 1 نمو ةبازسلا نيد الأ نبل



 نت حيا ير

 ىلا اهموي نيراودلا نم ناك يذلا يراملا ١

 ناهيشلا رهساف دلبلاب ةفلنخم طفن يف اهتعزوو
 نيدبتمم ذملا كلت يف انكو ةييرع ١١ ةعاسلل
 ضب ىلع ضيقن اكو اللصاح نواك م عنمب

 تالوق هرقلا ىلا ملسرنو يلاهالا

 ةلع معن كنك ىت>

 تناك يلاهالا نا وه ةترظن يذلا ج

 اهبهنو اهرسك دصتب نيكاكذلا ىلع مثل و عيت

 يصع مهيديأب ناك ةنأ ىنعمب 2 ةحئاه تا

 ام كلذ ريغو عراوشلاب نوضكري اوناكو
01 6 

 نياؤزمهسملا ما ةئاق كنا: ثكييح نم "س

 يتلا طفنلا ميج ّغ 7 نا كيلَد بجي ناكف

 ان دفاف كركاشع نم ركاشع 59 | ةيوجوم ناك

 اننقو اهب .تررع يلا ينل 2
 ةطقنلا لثم ةيدع طقنب رمأ تنك :ج

 يساطسنا عراشو يببهاربألا 2 تاكا

 لادج يلا تالحملا يثو ةقزالا نم ميف ام

 ناييقلا اهب
 ناجي لصحي : ةنا كلذ نم ملعب سس

 00 يتلا ةهجلاب آلا

 ةيطبنغلا ةهج ناجيض لوصحب

 بيبو لتقو برض لصح له س

 اهب تنك يتا ١ عراوشلاب

 دير اموتنوتكم سيل 2

221 1 

١ 

 "امدعب انيق قي رع ةعانملا تناك 3

 ةظطز والا ترضح

 تاسرا امأ ةطروالا روضح لبق“ س

 3 0 ذملا 1 ىلا اًدحا

 عوقوب ل مالغ نمو يدنع ء ةياك راع

 يش لا يدل مولعم 5

 ةظروا روضح للق يساطنا عراش يف

 زكاسعروكذملا عراشلاب اهقو ناك ن ا

 كسلا وم 1 دينك نيأر اما د
 يبهاربالا عراشل اب تناو كلرضح ظابضلا نمو

 يساطسنا عراشب عقو اب كربخإو

 كلذب انلطم دحا ينربخا ام َج

 امموياوناكنباو ةيشابكب كتطروا يف له س

 ذمحا وهو دحإو يثابكب يتطروا 328

 لوق هرق .دنع انك اتقو ةترظنو يقح ئدنفا
 اهدعب هجوت نبا ملعا الو هنابللا

 كلذ دعب ينح دمحا قح يف مت اذاه نم
 كفلّدلا يثابكبلا ناك يذلا وه ا

 ' ديشرب يالا يحا/ ىلع ةليوحت راص ج

 كديرجت راص له س

 نيرهش ذنم نم معل 3

 بيش كرجل ملعت هس

 ل ةعقأو يف اًريسا تذخا يفا َج

 دعبو ةيليعامسالا ىلا زيلكتالا ينولسزإو رييكلا
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 مهرعاو .هنابللا لوق هرق نم اوناك ج
 مءامبا ركذتا ال اهنا اثاذ

 ابوي ةيطبضلا كا تهجوت له س
 ةثالثب ةعقاولا دعب الآ اهيلا هجوتا) ج

 امو( ةطر والا ىلا ) ينعا ( ايلا ] يلوق (حص) مايا
 ةعقإولا دعب نه. الصا اهيلا تهجوت اف ةيطبضلا

 معلسرأ نيذلار افنالل لصح يذلا م نس

 مونج ةيطبضلا نا لوقنو هيلا دوعت ركاسعلا

 كلذ دعب م ىرج يذلا ل اع الو

 يتل ١ تاعفدلا ددع بيرفنلاب ركذتأ ص

 لارصؤتل ةيطبضلا ىلا كركاسع ابيف تهجوت

 ابيلا مهلس ءرآ نيذلا صاخالا

 تهيجوت ةروكذملا ركاسعلا نأ كثي .نس

 ىدل مولعمو ةيطبضلا ىلا تاعفد سمج

 اطوحو ةيطبضل ةيطبضلاب لصح 5 مي نو .سموقلا

 اج كيش 0 ةر وك خلا ركاسملا نأ. ةراورضق

 كلذ نع نويسونلا دف أف كوربخإو عقو
 يثب نوروكذملا ركاسعلا ينو ربخي 0

 تلصحي يتلا ةلقثملاب تعمس امو كلذ نع اًهلطم
 مايا ةعبرأب اطوصح لعل ل

 تأر اهنا كش الف تاعفد سمخ ةيطبضلا ىلإ

 رومالا كلت نا دافتسي تلق 15 كلذب كل

 0 تناك

 ور

 701 هيو هج الع عقوف فوج ولع تنل
 0 رتااوها لثسو ةركذ يت لا راضحا راص من

 ٍ كرع رادقمو كدلبو كسا أم نس
 2 كتماقا ٌلحمو كتنيظوو

 ١> نو هلك رثك يدلبو دواد يلع َج

 نيظنتس“ مافءاق تنكو ةنس+١ يرمعو ةيبرغلا

 يدلبب نطوتمو ةيردنكس

 /[ ةنس وينوي 1١ موي تبين قيآ ” نس

 ةيردنكسب تك ج

 أبموي 0 اذام س

 ةراطلا لوقهرقب اهموي تنك ينا

 "رنا قركسع رضخ قرع ةنمانلا ةعاسلا يقف

 ليل نارا دكح ريخاو هنابللا لوف هرق ركاسع
 تأنب عبسلا عراش ِ ةكرعم لوصحي نيراطعلا

 تلق . كلذ تعمس انإف ةيدادمأ نم بلظو

 نكاسع رع اورج لسرب نآب رو ذملا رادكلل

 ىلا يسفنب ا ينو ةعفإولا لحم ىلا

 يلاهالا: بز ادحإو تبكجَوف هنابللا لوق هرق

 00 يه نوط شو رش
 نيكوو. قيانلا ةيطبضلا ليكو اهنقو كانه
 .ةهرب دعبف زيلكنالا ةلود لدنقو قباسلا ظفاحل ١

 حورجملا لاسراب نزماو ظفاحملا ةداعس رضح

 ترثئاكت دق يلاهالا تناكف هنابللا لوق هرقل

 لوقهرقركاسع ضعبو انا تذخاف ةهجلا كلتب
 راص كلذ دعبو معييتشلو ممدرط هَ هابللا

 نضعب نيكاكد نم ةيران تاقلط ضغب قالطا

 اهيلا تهجوتف ةهجلا كلت يف نبيوابوروالا

 روكذملا لوقءهرفلا ىلا متلصوأو مهطبضو
 .ةطروا راضحمساب ظفاحملا ةداعس ىنرما لاحابف

  مزالملا دإوف يدنفا دمحا تلسراف نيظنهسملا
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 يصع مدي ناك ضعبلاو ةفلاخم ثاهج يرد 3

 لاضبو مدرطن ركاسع ةعبرالاو انا تذخاف

 ةيطبضلا ىلا معلمرأو اييرقل مهم عشع

 صاختتا ةرشع لع تصب كنا كنوع نب

 ةداضملاعفا' 7 3 ناك هنا ىلع ليلد اذهف

 .نييذلا ةرهملا قم ايس الف ةيمويعل ١ ةحارلل

 ءالوه نم عقو 0 06 ان دفاف مهركذ

 صاخشصتالا

 أم نوبهيو نيكاكد نورسكي اوناك

 ةيطبضلا ىلا 1 مغلسأو ,مطبض دق اذلف اهيف

 1 كلذ ىف

 هلوا نم يساطسنا عراشب زمأ تنك ع7
 ةياغل اشاب ميهربا ذيشلا دالوا عماج نم بيرل

 ميدقلا ايلا لوق هرق
 بيئلاورسكلاريغ كانه ترظناذأم سى

 ام كنا نالا لوقو ةكرعم لوصحب قالشفلاب
 ةداعلل فلاخم كلذو اًبهنو اًرسك الا ترظن

 ثبهن وأ 200 يلاهالا فنرا

 كلذ كل رظ اناف اهموي تلعف ام لثم نيكاكذ

 ةتيرجا يذلا ام نيظنتسملا يتابكب تنإو

 عمس ام ةناف

 ةندفلا كلت نيكسنا

 ىلع ثنناك ة ١ نا .اهعوي يف ريط من ح

 0 5 0 ينا ىتح ةداعلا فالخ

 رماقماق تزبخا يقاهالإ نم ايعوا 0
 لسا ةنأب ينباجاف كلذب دوادا يلع ةطروالا

 ' : أهراضحتساب ا

 ىلا هجوتمو قالاشفلا نم رضاح تنإو 0س
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 ال ما ةيشملا نم' تررم له هنابللا لوق هرق
 ةكسلا تبرقتسا ينال اهن» تررم ام ج

 اهنم تهجوتف ةئاسرتلا نم ةراملا
 كعم تناك يتلا ركاسعلا نا له ن

 يتل ١ رافنا ةرشعلا طبضل جالسلا ةوق تلمعتسا
 ظ ةيطبضلا ىلا مهلسرا

 موعم 0 امو حالسلا اولمعتس ُ 2

 كنسو فوفك مم ناك لب تايقدنب اهموي
 ؛ اهولمعتسي ل نكلو

  ةعيطم اسموي يلاهالا تناك !ذاف .س
 ش ةداعل اك طبر لاو طبضلا ركاسعل

 ةداعلا لئمركاشعلل نيعياهت اوناك م منا ج

 عراوشلا يف ىرج اذام لمن له سس
 امموي ىرخالا

 لقو 5 09

 رخالا عراوشلا يف دجوي نراك اما نب
 طابضو نيظذحتسملا نم ركاسع

 نيرإودلا ركاسع ابيف ناك ةرورض ج

 عراوشلا يف رورملا مغفيظو نم نال سياوبلا نم

 نراف :نيظنشملا ركاشع فالخم نينثا نينثا

 تالوق هرفل اب مثدوجو معفيظو
 ةرشغ ىلع ضبقلا كنكما ةنأ: تميح“ نم

 لافتسا ريغ نمو كاسع ةعبرا ةطس)وب رافنا
 اهب تنك يتلا ةطقنلا يف عقي ل ىتح حالسلا

 عراوشلا يف اهموي للتقي فيكف ةدحإو ةلتقم

 4  نكاسولل نكي لد نا .لتق نم عيمج 0

 ناجخيهلا كلذ يف ةم

 ناك ينل ١ ةظفنل اب لوءوس: دحإو لك َج

 ا
 كباياك يذلا رانالا فرغت لفن



 مهغ ممع جرف ءالوهو بيدلا يدنفا ديمو
 نا ثيح اببس ينل لعا الو نحل اب تيقب انإو

 ظفاحلا ةداعس نب منع جارفالا ر اص .ينارفا

 انم انوع ناك

 هلييفلا روخام اديغوم_ ناك نيل نع

 ١ : اسوي
 ةتيأر امو ةعقاولاب !دوجوم ناك ام ج

 ىأ ميدن هللا دبع مودقب تعم امله َس

 ليلتب ةعفإولا لبق ةيردنكسب داقعلا . ىنوم

 هبتاك كلذ نم ينل تعم أم َج

 دايع دويحم

 هطخب اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تلت

 رضحملا لنق راص كلذ ىلعو

 ه تبسلا موي ةسلج

 ريظلا دعب ؟ ةعاسلا

 سيئرلا يرسي اثاب ليعامسا ةداعس أه 7

 بكلب نيمإو كب :قيش ءاضعالا يب

 ان ريكو مهرب ةداعسو كلب 00

 تأ وه اب لثسو هركذ يت الا راضختسا:راص

 كمر عردقو كدلبو كلساام س

 . كفظوت لحمو

 رصم يف دوجومو ٍيؤح دمحا يبسأ ج

 نيظنحت“*هطرواب يثابكب تنكو ةنس 0: يرمعو

 رصمب نطوتمر ةيردبكسا

 تنكتقو يا ةياغلو تقو يأ نم س
 ةيردنكسا نيظنحتس

 برض لبق ةياغل يطبق 41 ةنس نم ج

 موي نيرشعب ةيرديكسا

 .كتنيظوب ةيردكسا كيري ا

 را ويد

 0010 ةنوبوب ا حالا نيبو روكذلل
 اهب ادوجوم تنك من ج

 اهموي رك ل

 سأرب تيظنحتم لا قالشقبأ كنك ج
 ةيناغ ةعاسلا ىلا يبرع ةدحإو ةعاسلا نم نيتلا

 " لوق هرقب ةعزانم لوص#ب ينوربخا امدنع يبرع
 هنابللا

 انللذب كربخا يذلا نم -س

 ىه روكذملا لوق هرفلا ركاسع دحا

 داادب قربخإو هلا ريغ يذلا
 كلذ دنع ةتلعف اذام س

 تلد كللذ قع َج

 تدجوف يدرفب هنابللا لوق هرق ىلا تهجوتو
 رع ظفاحملا ةداعسو .دواد يلع ماقمتئافلا كانه

 70011 لماك ليعاملا قيرتلاو. ينل اشاب
 ]0 9, اثباس ةيطيضلا ليكو قداص كلب

 ةهج نم رضحن ا يلاهالاو ديدش ماحدزا

 ةياج ىف لاتف اجاوفا 0 هشوطرطلا
 ضعب 3 كنفوقو نرم اض 1 ظفاحلا

 عن يساطسا عراش ةهيج ىلأ هجوتو ركاسعلا

 تدذخاف مهربأ عراش ةهيجل ءيمحلا نم ننعلا

 ل 0 لل بهجت[ كاسع ةعبرا

 يالالا رضح نا ىلا يلاهالا يف 101 تدذخإو

 نياؤنتملا ةطروا ىلا

 اماما 1 ل تنبل ةعاس 01 سس

 كعم تناك يتلا ركأسع ةعبرالاب

 اء نيئعاس كلذ يف تنكم َج

 ةترظن ام عيمج نع ليصنتلا: اندفآ نب

 نيتروكذملا نينعاسلا ةفاسم يف ةتلعف امو

 نيرضاح ةثكب سانا ىوس ترظن ام 3

 قالشقلا نم



 ةيردكلا ييراوسلا نيطتشملا كاسح نا 01
 يدلبب نطوتمو

 /1 ةنسوزوي ١١ دحالا موي تنكنيا' سا

 ةرضحلا لوق نقب تنك 2

 كلطعم ناك قوق ل

 شيواج يريجيا ديحم يعم تاك ج :

 مهربأو يحربلا نسحو تاحرف ديمو 1 هرقلا

 ركنا ال :هفايي توينإو يزل 2

 موي قب ايلا _-نميبفحلا موي نم كاع قارا ليلا

 سيمخلا موي ىلا 47 ةنش وينوي 1١١ دحالا

 ٠ هلا يلاتلا
 كرا ذلك يئايزوبلا "ناك نا

 يومي يدنفأ ديسلا ىبمي يثابزويلا .ج
 مالع نمحرلا لاع

 اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت
 رضخلا لنق راص كلذ كعو

 رتااوه اه لقتو ةملا يق آلا راضحا راصم
 لو كربعو كدلبو كسا ان نب
 كسول

 هرب راوبنمد يدلب و دأيع دوي يس جا

 لوقغام تنكر يدابب ناطونو هس "يو
 دير دكا نسلؤبب

 21 ةنس ويني :٠111.موي تنك نيا س

 نم الزان تنك رووكذللا دحالا موي ف ج

 برةلاتف نسيلوب ركسع نينثا يعم ناكو قالشقلا
 نيلؤؤمتسملا 'نم يوشع ددإو يناباق ةينأفحلا ف

 لاوسلابو ةهسج ةكرعم لصاح هنا ينربخإو
 كانه تهجوتف هنابللا لوق هرق ةهجي اهنا تمع
 ةيطبضلا 2000 ظفاحلا ةداعس تدجورو
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 مديغو ةظفاحلا ليكوو قيرذلا اشاب ليعاسإو
 اانا تدجوو ةظفاحملاو ةيطبضلا ينظوتم نم

 ران برض لصح ةهرب دعبو ةنثكب نيعبنجم
 ناجيهلا دادزاق عراشلا ىلع ةلطملا كيبابشلا نم
 كلذ نه بميسن ىت> ايظع ١ دايدزا يلاهالا نيب

 الا نطير .اهنزتكإو ةيافبسلا لككو حرج
 لبقو.مث ةيشيواجلا ضعبو انإو هنابللا لوق هرق
 ىبا كلب دعس سيلوبلا ماقُمئاق رضح ناك كلذ

 نم دهجلا كاذب راصو ركاسع ضعب ةعمو لبج
 ةروذلا ءانطال عيمجلا

 ةعقاولا نه ببس ناك اذام .س
 يردا ال َج

 لتق لوصح تيبأر وأ تءعبس له .س

 ةيطبضلاب برضو بجو
 لاكي يلتف 1 درعوم ناك هنآ تين 9

 امو ةيطبضلا عراشب ١ برع دالوإو مرفأ نم :

 ينرعل كلذ' نم عيش تيار

 صال ءاليك قئاقإ, ناك نم نم
 يما

 ناطباض سيلوبلا ةيلصمب ناك ام له س

 كفالخ

 .يدنفا هللادبع اننمض نم نيرينك انك ج

 ديسلاو مزالملا يدنفا ياشبو يثابزوب قوش
 ةنالنلا ءالوهو ريداجيرب سامفلا دقعإو يدنفا

 املاح 6 ةنس ويلوي 1١ ءاثالثلا موي لوقوت 3

 يدنفا دبا مث ديدجتا بالا ةهج ةبموب تطقس

 اضيانغاص يدنفا ّمحرلا دبعو لوقغاص دياز

 يدنفا ديحمو ريدا رب ثيدلا يدنفا ديمو

 ةنامث ريداجيرب عقيرب نسحو لوا مزالم رهاط
 لس يدنفا محرلا دبع ن وس ضم نوزاك



 ١ 0 ةبسا يتاثر رخو 0
 لم كالو كينيظوو كما اع ند
 ينابكب تنكو يح دهحأ يبا 5

 .اهيف نظوتمو رصم يدلبو 2 دكا نيظزحتس#

 ةنس 09 يرمجو

 00 مزالم ىف ةطصم

 ةعم بسن الو ةبارق يل نكي ) ج

 (نيمل ١ ةنيلحت راص)

 قطصم دعس ناك نبا فرعن له س

 /[ ةنس وينوي ١١ موي رود دلل مزالملا
 ةتسوا 1 ةعاسلا وحن ةياغل جيصل | نم َج

 ةطروال اب ناك روكذملا مولا يف يرع بفصنو

 باوجب ةتلسرا روك ذملا تقولا فو نيتلا ل

 صضوصخ ىف اشاب لماك :ليعاينا يقيرفلا ىلإ

 قبط تايالالا ىلا نيظفحتسملا نم رفن عاجرا
 .رفنلا ىلد تبث ال ةيداهجلا نم ةدرإولا ةضالخلا
 ةقالخأ ةارك نو كذا

 وكذملا رفنلا وه نم ساو

 فسوي هنيمره ىسي روكذملا رفنلا ج
 عم روك ذا رفنلا كلسرا. تنك له.

 2 طباضلا
 طقف باوحلاب هجوت ناك فطصم.دعس .ج

 زيا دقن ةيراللا تاارجالا لع لكك
 روكذلل رزلا

 مزالملا ىف ةطصم دعس كيلا داغ ىته“ نه

 ظ هديا د رويل

 مويلا دحلهرأ مل ههجوت دعب نم. ج
 / مويلا يف فسوي .هنيمره ناك نيا سس

 3 روكذملا
 روبل ا .رايفكميال جا

 ش١ 00 دوجو لحم 0 0 0 ١

 ها لس 0 2 نسيب ةيئاكلا

 2000 قيرفلا

 الك قلطصم و 0 يذلا يرلا هترادا
 ةوطخ نيسمخو ةئام دعل ل أرب وه

 ةطروالا لحم نم ابي + رقت

 0000 ىأ.ريفخ 000 0 200

 للا راك اذا امب ةفرعم كل: له : نم
 وق ما هيجل لمر ١ قطصم

 ةروكذملا ةهجلا يف ةنيعا ل يضنب انا
 الا نإب تربخ ةنع تلأني ا موي يناث اما
 ىسويا١ دحالا موي هكولبب هبيبق م ١ ىلا ةلسرا

 يقح دما 1 هن

 0 هنخودطخب اهيلع عقوف هتبوجأ ىلع متخحا ةنم بلط

 | 02000١ 7 رفحلا لئقزام كلذ لو
 000008 ةعادلا ليربا ع1 نسيمخلا موي ةسلج

 0000007 ريفالع
 2 سيئرلا اشاب يرسي ليعاسا ةداعس اهرضح ْ

 كتعنصو كرو. كدلبو كنسأ ام س
 1 كتماقا لحو

 1 ا يدلبو مالع نمحرلا دبع ىمأ حج

 000 ذز ]| ]| 1000000 | | | |0000 د ذز ذ ذ ذة 0

0000000 

 ا و

 هيرب عا

 ا م ما نت رايب داي تون ند ا ا ا و



 نار دمحم يناثو يظرف نيزخو ىلع نينحو 5 ٠
 ءاسور نأ ثيحو مءاوسأ ركاذنا ال نوقابلاو ٠

 ةلسارملاركاسع نوفرعي اهينظومو ةيطبضلا مالقا ٠
 يه رؤيسم نم دحا ناك اذاف ةيطبضلاب نييترألا

 ركاسعلا ءالوه نم ؛ىش عوقو رظن ةيظبضلا
 لنآ ةلوقا اه نعو هبسأ نخ كير ب

 ثي ةلسارملا ركاسع ىلا بسن انم يش لصحي

 نوزيمم مناف ةلسارملا ركاسع امإو يروضح
 شيانلا نوسبلي طتف نيظنحتسملا ركاسع نع

 مومعلا ىدل نومولعم مو هكتسلا ِهبو

 نويسوقلل ةلوقل يش كدنع ام له س

 كيلأ بوسنم وه ١ كئحاس ةءارب ةنم جت

 برضلإو لدقلا نم عقوت ايف كارتشالا نم

 موي يف الخادبو ةيطبضلا باب مامأ بهلإو

 فمك كنوك ةفصب 6[ ةنس وينو |[

 اهب نيدوجوم )وناك نيذلا ركاسعلا طانض دا

 لو نيظنجتسسملا عم اكزتدف نك ميلا ج

 ناك نيذلا ع 0 بنك
 نسانلا :تدرإوت انددعو نامل مهم الصاح

 رودلا ىلا مب دعصا تنكو ةيطبضلاب ءامتلالل

 هيطع يدنفا مهربا ينعنم ةيطبضلاب ىلعالا
 تأ" كلتش .نمل اذه » ًالئاق لوق هرقلا مزالم

 ركاسعلا ىلع إوموقي سان «ةيطبضلا لع الف جار

 لا ىسوم نأو قح ةيطبضلا اوجيخاو مولتفي

 كعوجر ىلوالا يل لاق ركذتا ال ىلع نافع وا

 هبتاك .“ -فللذ كلل لوفي مزالملا ثيح

 ا ظ
 ضحلا لئقزاص كلا

 رك ةنس ليربا اخ ءاسرألا ب 1
 ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 اب يرش لعاسا نشيرلا ةداغس اهرضح

 كب غيلبو كب قيفش ءاضعالا تارضحو

 اشاب مهربأو كب نايزيرد كب ولافاكتويلو

 كب نيمإو يدشر

 لئسو يدنفا يدمح دورحم راضحت#ا راص

 هيج هبقلطلا ركاسعلا ءامما نع اندفا . س

 ىبنوي ١١ موي ةيطبضلا ماما نيفقإو اوناك نيذلا

 : /5 ةنس

 دهتسم ينال مءاملا فرعا ال انا ج

 يدنفا نسح نم كلذ ىلع لدتسي افإو ةحفصملاب
 يدنفا ليعامسإو اقباس تاببلطلا يشابزوي يعمل
 هزمح نإو نيمزالملا بين يدننا نكدّ>و زولا
 ةيردكسا تابباط ةملصمب مل ؤخسم نالا يدنفا

 ةيطيضلااب مهم ادحا كع. ناكام له س
 71 ةنس وينوي ١١ دحالأ موي

 فيسلا م ةيطبضل اب ايناك تريذلا َج

 نينزالم لاحلا يدنفا ديحمو يدنفا ديحم

 ةيطبضلاب ناك يذلا نم ركذتا ل حلو ناو

 ا
 اتاك .نيذلا ركاسعلا ددغ ناك اذام سىس

 هبلاطلا ركاسع نم اهموي ةيطبضلاب
 تيثإو ايركسع رشع ةعبس 0 ج

 مزالم دحإوو شيواج دحاوو ةيشابنوا
 يدمح دوب

 هيدخب اهيلع عقوف ةتبوجا هيلع تيلت
 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو

 /5 ةنس ليربا 11 سييخلا موي ةسلج

 ربظلا "دعب 4 ةعاسلا

 سيئرلا اشاب يرسي ليعامسا ةداعس اهرضح
 نيمإو اشاب يدشر مهرب ءاضعالا تارضحو



 اهيلع اعقوف امهبوجأ اهملع تيلت

 بلا
 نط دوأد

 لع ةنسأ ليربا ١7 ثالنلا موي ةسلج
 ريظلا دعب ؟ ةعاسلا

 ةبايلاب اشابأيدشر مهربا ةداعس اهرضح
 كب غيلب ءاضعالا تارضحو سيئرلا ةداعس نع

 كب ول افاكوبلو كلب بسجنو كب قيفشو
 نيا وع ل 3 راضحا راص

 كيظر , كارغد كدر كمل اما
 كتماقا لمسو

 كل يب كافالي سوم لع ا
 ارد كفر نم ك4 يخاف ايملا يراد

 يدلبب اًيقمو ةيردنكسا ةيطبض ةلسارب
 ةلسارملا ركاسع رادكح تنك تنا

 د ل ىف ةيطيملاب نيدوعمم ابك لا
 لاوقا نم نويبسوقلل ربهظو 61 ةنسوينوي ١١

 هنا سيلوبلا ةراداب محرتملا طوريع يدنفأ انح

 بورضملا راهلا ةيطبضلا  رضخ : امدنع

 1 كل طوريع يدنفا انح ىأر 4

 ماوطدلا ىلا اودعص ةيطبضلا ةلبارم ركاسع

 هوقلي و هب دوجوملا بشخلا نم نورسكي إو راصو

 ركامع نا م ةيلغشلا ماما :نيقوجللا نعابوالل
 ممديابو ةيطبضلا باب ماما لوفقو ةلسارملا

 ةنوبرضي يوابوروا صخت رم اكو باشخا

 ماما برضلاب نيدابلا ناو ةايحنأ هومدعي ىت>
 ديحم لاقو ةلسارملا ركاسع مم ةيطبضلا باب

 1 هنآ ةيطبضل اب ” قباس' نامجرت يركش يدنفا

 ىلا لوخدلا نيبوابوروالا دحا ديري ناك

 كارلا كانغ ودرع اع دفا هلكت

 1 1 يدنا دمحا لاقو ماما شابوالا ةلتقت تناكو
 ” 11 ضصاخالا نأ ةطبصلاب نواعملا همالم
 0 ريغو ةلسارملا ركع مولتت ةيطبضلاب اولتق
 " اوناك نيذلا تيظنحتملا ركاسعلا ناف كلذ
 001 ديرب 11 دحالا ب ب ةلظبصلاب

 فكيرخا دوبش ةدع ةدابشب اعيج نويهتي
 ةيطبضلا ماما تلصح يتلا ةلئنملا يف مككرتشاب
 نم آلا نكت )م ةلسارملا ركاسعو اهلخادبو
 أ ككارتشاب اضيا اموهتم ثرصف نيظنمتسملا

 كلوق اف ةلتتملا ةه
 فص عم ةلسارملا كاع هك را َج

 . مذدع غابي يثرادا تحت اوناك نيذلا مطابض
 25 ةيس وبنوي ١١ دخالا مويف ارنن نيتسلا وحن

 ارش هع مهمآ ١ ةيطبضلاب مين د

 ةسمحو تاي روم اوناك ( نيتسلا كَم يار

 نراتثإو دلبلا ماسقا ىلع نيعزوم !وناك رشع

 نورشعو ةتسلاف ةيلاتبسالاب دحإوو ناضيرم

 ةيطبضلا مالقا ىلع نيعزوم اوناك يعم نوقابلا
 يلع شاواجلإو هدوف دمحم شيواجابلا مم

 ديز وبا دمح|و يننعلا يوادههو نيهأش ديحم

 فيوسحو ر وطانلا يلبشو جارف دهحأ ديمحجو

 ةيطبضلا روءأم ةضواب نيصوصن# اوناك ليلخ

 روزلا ةيطبضلا مالقا ىلع نيغزوم تيقابلإو
 ماياضق ةروظنملا تينوجملا ظفحو تايلظلا

 م موف مءامسا رولا نيشلاو ةروكدالا مالقالاب

 دبعو يثابنوا يلع نافعو هنيمأ كولب يلع ديحم

 يثابنوا ديسلا ىسومو يثابنوا نيو وبا يبلا

 رفن هرضخ وبا يسرمو يثابنوا فسوي جاجمو
 ديجمو رثن نيغ وبأ مهربأو رفن يرحب يلبشو

 تيخب دبحمو رنن .نرسح ديحمو بلاط وبا

 8 : اونا سس ا علا

 ديا ا وا ميد
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 وق هرقل ماما 0 000
 ١ بهنو برضو 0 نم

 بأب مامأ ةكرعم را تعبس له س

 رروكذملا مولا ف ةيلغيتلا

 1 ا

 ةباتكلا الو ةءارقلا فرعي الو متخ ةعم سيل

 لثسو هركذ يت الا راضحا راصو
 تلنعاتصو كرخو كدليبو كيسا ام سس

 + ساق لع
 بابنشلا ٍيلاَم١ ير يوانملا نين

 يركع يتعانصو ةنس 15 يرتو هزيجلا ةيريدمب

 مقمو ةيردكسب نيظنحتمللا ةطرواب اًرذن .تنكو

 هدب
 21 ةنسوينوي 11 ددخالا مويا تلك نا

 ةيشنملا لوقهرقب تنك ج

 ايوب لس يدا
 يثابزويلاربخا يثابنوا دحإو رضح ج

 يثابزوبلا انرماف هنابللا ةه# ةكرعم لصاح ةباب
 ركاسع فصن عم هجوتو حالسلا تحت فوقولاب

 ةهرب دعب عجر مث ةكرعملا ةهجل لوق هرقلأ

 لوق هرق ماما ؛يث لصحب 4 نب

 بهنو برضو ّش 0 ةشنملا

 كلذ نم يث لصح ام ج
 ماما 8 لودحب تعمس امم له نم

 بهنو لتقو برض نم اهخادب وأ ةيطبضلا
 نسح كلذ نم 'يثل تعم م 3

 يوانهلا

 نم ةلقن اهيلع بترتو ةيانج بكترا

 ةباتكلا فرعن الو متخ ةعم نكي ل

 قينوي 11..دحالا :موي هنيمره ناك نيا ََس

 ريل ل

 كناولا ل وا وتب ريغ ناك. ج
 دق نراك فسوب ةنيمره نا ثيح س

 ةطروا

 لوق هرقب نوكي فيك تايالالا ىلا نيظنحتسملا
 نجح اب نكي لو اهموي ةيابضلا

 ةطروالا سيئر لغش اذه َج

 موي هبيبق مأ ىلا تهجوت كنا ثييح س

 قلعتمللا باوجاب م اذاف ٠ "املا

 فسوي هئيمرجب
 ءاهبرالا موب دحغ يعم يقب باوجلا 3

 ةيرومأأملا قه تيمتثو هبييق مأ نم يتدوع نيحل
 ىنطصم دعس

 هتيجا ىلع ملا ةنم بلط
 اب لح لاو دياع كلبا لع راجل راق

 كي يلع باجاف ىثدصم يدنفا دعس هب باجا

 ءنيزع يركسلا)ةيرومأب ملعي ال ةنأب دواد
 ةنيع ةنيفح وه اناو يدنتفا دعس اهب ربخا يذلا

 هركاسع عم هجوتو يلرع 1١ + ةعاسلا هبييق مال

 هتيمره يركسعلا ناكناركذتي مل كب ىلع نإو

 دحالا موي ةياطبضلا لوق هرقب ما انوه
 تبثي ام كدنع له . ىنطصم دعس ىلا . س

 ةردع ةعانلا هال ةسقزولا لكرق كدوتو مدع
 يتلا هنيمره يركسعلا ةيروم أب كنفيلكتو فصنو
 تلباوج ِف ةنجضو ا فاللخ اهنع تربخا

 وباشلا

 يذلا يح دحل يتابكلا نم لاش

 كلذب ينرما.



 لئسو هركذ يت الأ راضحا راص
 كعلمو كرو كدلبو كسا ام نب

 ء كتماقا لجو

 ةنيدم يلاها نم يتواطنط نابعش ج

 يركسع يتعانصو ابيرقث ةنس + يرّعو مويفلأ

 ةير دنكسالاب نيظنمتسملاةطر وا ِف اشيواج تنكو

 ظ يدلبب ميفمو
 /.5 ةنسوينوي 1 1 دحالا موي تنك نبأ س

 ةيشنملا لوق هرق يف تنك جِ

 لوفر انك ايزي لح تذل م يل
 بيهنو برضو لتق نم

 كاك نم نين ليلا ١
 ةكرعم لوصحب اًربخ مذخأ تيك نو

 41 ةتساوينوي ١١ موي
 اعرق نرغ ةيناغ ةعاسلا دنع هنا َج

 هنابللا لوق هرق نم يثابنوالا طبقلا وبا رضح
 رادكح مجن كدنفا دمحا يثابزوبلا ربخإو

 ةهجم ةكرعم لصاح هناب ةيشنملا لوقةرق

 مجن يدنفا دمحا لاخلا ينف هنابللا لوقهرق

 يضم يك يثابنوالا بحلا رت مهربأ لسرا

 دجوي ةقيقح هنأ بخإو رضح اهلف ةينيكلا نع

 امك لارا ىرمأب :ظفاحلا ناكراو 0 :

 رافنا ةيناث عم هجوتف هتبعص لوق هرفلا نب
 ايردامهجوتلبقو يقليلا عم لوق ةرتل اب ينكرتو
 عم رضح ةهرب دعبف حالسلا تحت فوقولاب
 وق كرا ماما نينقاو اميمجأ انير تلو ركجللا
 ةييرع : ةعاسلا ةياغل

 لتق لوصح ةفاسملا له ِف ميار م

 لوق هرقلا ماما بهن وأ برض وا

 كلذ نم ين لصحب ١ حج

 ْ داما ةرئادلا ةني زخ رفخل
 5 ا 0 تراك يذلا ن .رأ َج

 نالعش يلع وه 47 ةنس ونوي ١١ موي يف ةيدلبلا
 ينابنوا هنكل

 0000 شسس ايناك نيذلازكسلا م نم س
 ٠ مويلا كلذ

 نونيعتي نيذلا ركسعلا نا ةداعلا ج

 ةطروالا نم مهيترت ريصب .ةيدلبلا ةرئادلا فخ
 لوق هرق نمروك ذلارفخلا نيعن دحالا موي نكل
 يردا ال يدنفا لجر بلظ ىلع <انب ةيشنملا
 ا نيواودلا نا ثيحروم أملا وا بتاكلا نك نا

 ِ 0 ا سا ا

 1 ةفلئخم طقن يف

 ْغ ةيطبضلا ماما ءيث ل وصح تعمس له س
 مويلا كاذ ْ

 ةيثدالا لوق هرق نمرفحلا رييغن دعب .ج
 ترو ينل ١ ةكرعملا نان يفلب ةكرحملا مايا ةثالثب
 )00011 باك ةطيضلا ناب ماما ةلماح
 كلذ عمو هنابللا لوقهرق ةهجي تلصح يقنلا

 : دلبلاب ةطق لك يف ناجيعلا ناك
 . يواظنط نابعش :

 متخ هعم نكي لو ةباتكلا الو ةءارقلا فرعي ل

 و يش ينال راج راو
 كرع ردقو كدلبو كسا ام س

 ُ ْ كت.اقا لحمو - كنعانصو

 20 يرغواجرج يلاها نم نسح يلع يس

 - .ةطرواب تلك رفن يركسع يتعانصو' ةنس 47
 00 يدلبب ميمو ةيرددكسب نيظنفسملا

 00 5 ةنس وينوي ١١١ دحالا موي تنكنبا نش



 فرعا انإو !دحا مهم فرعا ال: ج 7 /5 ةنسوينوي ا ١ موي ةنيزخلا رخل نييترم لوناك 03

 هبشلاب شيواحلا
 نوبنري اوناك نيذلا ركاسعلا نا له ص

 ناويدلاب نيدوجومنوقبي اوناكعرئادلا ةنيزخرفخ
 اراهن

 نإويدلا يف طتف كلذ ايراج ناكمعن 5
 نوكل ةروكذللا ةثداحملا نم هيفا اك يذلا
 مزم ىشخي نيكاكد اهنلخ دجوي

 ملةنع تربخا يذلا شيواخلا ناله س

 بناوبدفا باب اق اي مكعم |دوجوم نكي
 ةييرع ١١ ةعاسلا ةياغل مكعم ثكمو

 ناك ول ةنال انعم !دوجوم نكي ملال ج
 ركسع بلطب' هانلسرا اكل ١ دوجوم

 هتةجاوكو نالعش يلع راضحا راص مث
 ةفرعي ل فارصلا يدنفا ديحمإ

 ديمجمف رخالا ةبوجا اهنم لك ىلع يلو
 يلع هلاق ام عيمج بذك فارصلا افو يدنفا
 ةلاق ام ىلع رقسا نالعش لعو نالعش

 يلع افو دوم 0 -

 نالعش فارصلا
 لئسو ةمسا يت الا راضحا راص من
 كتعانصوكرعردقوكدلبو كمساام س

 كتماقا لخمو
 ملب هشف يلاها نم لاهلا ديحم سا ج

 يركسع يتءانصو ةنس ؟1 يرعو ةيفونملا ةيريدع
 مقم نالاو اًهباس ةيردنكسا نيظنسم ةظرواب
 ْ بيذابب

 4 ةنسوينويأ١ دحالا موي تنك نبا 3

 ةيدبفلا لزق رج انما ج
 اهموي هتيأر يذلا أم 0

 تنك ينا ثيح نجلا لخادب تنك 2
 دخل :ايرعإ حرا يذلا لوك ةرثلا نفك نك

 ظ نوم |
 كيمرراك نم نب

 .ناهلس دشارو فايد ديم يعم ناك حج

 هلعش ديحم شيواجإو

 نوج“ ارنخل مييبعت راص موي يأ يف س

 دحالا م لبق اييرقل تاموي 5

 عقوت انع تعيس اذام تيار اذام 0

 ةيطبضلا ماما بهلإو برضغلإو لفنلا نم

 اهاخادبو
 كللخ ننعم انيغ تس الو يدرب ٍج

 لاا ديحم
 ةباتكلا فرعي الو متخ هعم نكي مل هنا لاق

 ةيارنلا الو

 هتءارإو همالس يدنفا دمحا راضحا راص

 نيم ا هفيلحت دعب ت1 وه اب لثسو لاما ديحل

 ىمنوي ١١ موي هترظنو اذه فرعن له س
 /7؟ ةنس

 همالس دمحا هبتاك را ةنسأ وبنوي

 ةيطبض نواعم

 رضخلا لفق راص كلذ ىلعو

 41 ةنس ليربا ١؟ سيبخلا موب ةساج

 ربظلا دعب
 سيئرلا يرسي اشاب ليعايناأ ةداعس اهرضح

 بهو اشاب يدشز ميه هربا ءاضعالا تارضحو

 كب ولافاكنويلو كب غيلبو كب



 ةيطبضلال وق هرقب تنيعن تقو يا يف س

 مايا ةسمخ ةياغل نيمويب ةعقإولا لبق ج
 ةعقاولا دعب

 جراخو لجاك رم نيل ا

 ةعقاولا موي ةيطبضلا

 لطصاح هنا هيطع ميهربا غلب الهنا ج

 ينلسرا ةيطبضلا ماما ةرإونت ملاعلا ىأرو ناجي
 لونا قاع بلطال روك ذملا يدنفا مهربأ

 + /, ةءاسلا يف نيظنخحضسملا ةطروا رادكح نم

 ايف نينلا سأر ىلا تهجوتف يبرع ةرشع وا
 ىلا تهجوت قالشفلاب دواد كب ىلع دجا م
 نيولبلا وحن هعمو كانه ةندجوف هنايللا ةهج

 ةهبط ركاسع لاسرا موزلب ةتربخا اهدعبو ركسع

 لخاد ناجي الصاع ناك هلا فيع ةيظبنتلا
 ةيطبضلا ىلا اناث تدع مث ةيطبضلا نوم
 ةيرغ 1١ و ةعاسلا تتناك

 ةيطبضلاىلا كتدوع دنع تيأر اذام - س

 برضلاو بهنلإو لتقلا صوصخب تعمس اذامو
 ةيطبضلا لخادو ماما عقوت يذلا

 كلذ نم ائي تعبس الو تيأر ام :ج

 يريغنشلا ديم طق

 مل هنا لاقف هتبوجا ىلع ملا هنم بلط
 ءارقي الو بتكي فرعي الو مخ هل نكي

 دعب و ةمالس يدنفا دا راضحا راض

 يلعو يفاطقلا نإوضر هتيروت راص نبهلا هفيلحت

 نالعش يلع نا لاقف يريشبشلا ديحمو نالعش
 لخادب اهرب اذج اًررهم نراك دج د
 همالس دمحا حميراجملاروضح دنع ةيطبضلا

 ةيطبض نواعم 3

 7 نرالفش يلع ةنع لاق يذلا ةيدلبلا ةرئادلا
 ظ ١ تاوه اب لئسو شيواجلا

 كدلبو كرمعو كنعانصو كسا ام س
 كتمافا لحمو

 ةرئادلا فارص يتعانصو افو ديحميمسا 0ج
 01 ادلب و ةنس .؟4 يرعو ةيردكسي ةيدلبلا
 ( نيبلا ةفيلحت راص ) ةيردنكسب م

 /[ ةس ونوع دحالا موي تنك ني 0

 ناك يذلا ةيدلبلا نآويدب 00 0

 نيراطعلا عراشب
 تنكتقو يا ةياغلو تقو يأ نم س

 كانه
 اليل ةدحإو ةعاسلا ةياغل حابصلا نه ج

 مغلب اذامو امموي لصح اذام س
 ةنا انغلب اًبيرقل يبرع 4 ةعاسلا ج

 ىلا اوهجوت نيمدخت لا ضعبف ناج لصاح
 اًدوجوم ناكو نإويدلاب لضف ضعبلإو ملزانم
 يدنفا سيسنرفف لايربغ يدنفا سيسنرف انعم

 . انعم نكي ملو نإويدلا باب قلغب بإوبلا رما
 ةنيزخلا رفخل نييترملا ركاسعلا نه يركسع الو

 رفخل نتييترملا ركاسعلا لوناك نبا نس
 ١ مويلا كلذ يف ةنيرخملا

 ام ةياغل ةرئادلاب نيدوجوم اوناك ج
 ْ مم رن : كلذ ددعو ةعقاولا لوصح انغلب

 تهجوت اليل يرع ةدحإو ةءاسلا يف افإو اًدحا
 بتاكشابلاو ةهلصملا ليكو يدنفا سيسنرفو انا

 انوطعاف ةيشنملا لوقهرق نم ركسع بلطا
 ا قَح دعب اتدوع دعو ركسع نييثا

 ترم اًركسع ناويدلا باب ماما اندجو ايرفن
 ةنيزخلا رفخل نييترم اوناك نيذلا
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 لوف هرقلا ىلا داع تقو يا يف نم

 نبذلا رككسعلا عم ةهربب اهدعب داع ج
 00 مذخا دق ناك

 ةتدوع دعب نم متعس انام

 نإوضر تضفنا ةكرعملا نالاق ج
 يناطغلا

 اهيلع متنا ةنم بلطو هتبوجا هيلع تيلت

 ةءارقلا فرعي الو مخ ةعم 12 مل هنأ دافاف

 ةبانكلا الو

 لئسو هركذ يتالا راضحا راص
 كتعنصو كرعو كدلبو كمساام س

 حاسمرش يلاها نم نابعش ىلع يسأ ج

 ةطرواب يداهج يلصإو ةنس 18 يرو ةيلبقد
 ةيردنكسب نيظنحنملا

 727 ةنسوبنون 1 دجال رب تنك نيا 01

 ةيدلبلا ةرئادلا ةنيزخ رفخل اننيعم تك َج

 ةثالثب ةكرعملا دعب دحل اًحابص تبسلا موي نم

 مأيأ
 كانه كنيع يذلا نم س
 .  دواد يلع ةظروالا رادكح ج
 كلعم اوناك نيذلا ركاسعلا نم س
 ةعبرا .ةليل لك يف نيعتي هنا ةداعلا 3

 ينعا ةليل لوا ينف ةيشنملا لوق هرق نم ركاسع
 يذلا يماشلا نمحرلا دبع يعم ناك دحالا ةليل
 دبعو وه تبا يردا ال يلع يلعو دهشتسا

 ةلياو ةسورحلا ىلا بلط يذلا بالغ نمحرلا
 نسح يلعو بياغ يدنش يلع يعم ناك نينثالا

 ةيطبضلاب نوحملا هيطع ديحمو. اًضيا بباغ
 لاس كلذ: عمو اًدحا ركذتا آل كلذ رغو

 نأ ثيح ةيشنملا لوقهرق شيواج نابعش نم
 مخ

 هتفرعمب ناك رقخلا نبيعن
 صوصخ نم ملعت اذامو تيأر اذام س

 /1 ةنس ونوب ١١ موي ةعقإو

 رهظلا دعب يغرفا [/ ةعاسلا يف هنا ج

 هيا ردبخإ يرلامألاب نب نبا يشي يرسل
 رومأب تربخاف.زازقلا ةوهق ةهج ناحيه ٌلصاح
 يلاهالا موج نم اقوخ كلذب ةيدلبلا عئادلا
 الئاق ىف لابو روعألا كبلا لزنف ةيبرزخلا لع

 ء|ربدلا ةيانب لفتي هيلع ترداق لمتت اذام
 ِكبلاوانأ بابلا فلخ اندكمو كلذ بوضتساف

 مث يبرع !١١ ةعاسلا ةياغل فارصلاو

 د الاب كيف رتل نس كاسل تتح
 رطاوخلا

 دعب يأ كلذ دعب تهجوت كترنا س

 ١ ١ ةعاسلا

 فارصلا نم .ةنزخلا رفنخ تماتسا ج

 ةيدلبلا جوئادلاب ةليللا كلت تبو

 تنإو لم يأ نه س

 روبش ةتس نم نه ج

 هتيوجا ىلع مالا هنم بلط
 دا امل و الأ 0 راص مث

 كرغ راكي كدليو كنا ايه نب

 كتماقا لحمو كلتعنصو

 هليجنل | يلاها نم يريشبشلا دبحم ىسا َج

 تنكو ةنس ؟ا/ يرمعو يرجي ةيريدم ةعبانلا
 نالإو ةيردنكسب نيظنحت“ ملا ةطروا يف ايركشع

 ش يدلبب ميقم
 /5 ةنش وينوي ١١ دحالا مويثنك نبيا 10

 ةيرادكح تحت ةيطبضلال وقدرقب تنك ج

 هيطع مهربأ

 سوبحم تن

 نالعش يلع



 انأو مزالملا هيطع مهربأو نيطظفمتسملاب يئابزوي

 تحضن ادلف ةنزخلا خل دادح دحإو راضحاراصو

 رشع ةعستلا وا فلا رشع ةيناثلا وحن اهب دجو

 11 اذيع اضرمب اهنيتستا راصق :نيرغ فقل
 يالا ح١ يداك يدع اح سكت ىلا

 اهايصوتب يبارع رم كلذ دعبو ةقرف يح ١
 راودنلا رت انفيآ قيباك "يلا" نك هني
 ةنيرخل اهولصوإو مث دمحإو دواد ىلع اهلتساف
 محن دمحا ىلع ًالصو" كلذب .تدذخإو شيجلا

 محن دمحأ انأ ينم دفف لصولا كلذو يثابزويلا
 1 0 نشيل ةنجرخ ىلع . ةليطو ذا
 تونص ىنطضم ىبس شيجلا فارصو ةيطبضلا

 ةيردنكسالاب دوجوم ةنا ةغلب .يناث مزالم

 هىتخو هطخم هيلع عقوف هتب وجا هيلع تيلن
 . قطصم دعس

 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو

 مع ةنلي ليزربلا 1 :: ءاناليلاا موي ةفقلج

 ريظلا دعب ؟ ةءاسلا
 سيئرلا اشاب يرسي ليغاوبأ ةداعس اهرضخ.

 بيعو امان: قضت مهرب ءاضعالا تارضحو

 كب غيلبو كب قينشو كب ولاقاكوبلو كلب
 تاوه ا؛ لكسو. هركذ يتالا راضفتسا راص

 ضاع انو ظزغو كداب فلما ةه
 كتماقا لممو

 0 'رس ٍكاها نم يناطغلا ناوضر 2

 ركاسع تزم ىلصإو ةنس ؟4 يرغو .ةيفوثم

 يدلبب ممقم نالأو ةيردكس نيظنحت لا ةطروا
 ةروك ذملا

 نوليفخسلاإب كيإر طق هى ٠
 يرق تاونس عبرا 3 0

 ا يثابز وبلا مجن يدنفا دمح|

 ةكرعملا موي ثلاث هنم انلقتنا

 ابزويلا لعف اذا»

 دلاب ناجل ١ لوصح ةغلب
 دكاولا انرما كلذ ةغلن“ امدنع َج

 حالسلا تحن

 0 ركنم دحا نم لصحي مل له س
 دض حالسلا لاعتسا ركم د>ا بغريمل لدو

 نبيوابوروالا

 3 نم "ين لصحب م ال -ج
0 0 

 5 متم ايكه كم

 ا 0

 1 رق اينآك نيدلا ءاينأ نعانربخا نم

 نابعش مو ضعبلا 3 منم: فرعا الإ َج

 يلعو يثابنوا بحلا مهربإو شبواجلا يواطنط

 ضيا تارفن دمحم ديسلإو هيلعع ديحمو نسح
 لوق هرق نم دحا هجوتي : . نها ىف

 ةكرعملا ىلا ةيشنملا

 لاق يشابزويلا ىلا ربخلارضح امدنع .ج
 55 «انب ةسفنب هجوتيو ركاسع دك أب نأ ريخلا هل

 ذديدحلا هنابللا ل وق هرق ىلا ظفاحلا ةداعس رما

 ١ هجوتو ركاسع ةغضب ذخاف

 1 مويلا يف لوق هرقلا مامأ لصح اذام

 - ةيشنملا لوق هرق نم متلقتنأ تقو يا

 . افدنغ رادكحلا ين

 01 يس ا و م و و او

 7 7 اييتفت ا نها يسيرة 3 يا ع

0000 5 7 1 



 لكسو ردب نسح راضحإ راص من :

 ىنوي ١١ يف دحالا موي تيار اذام سا 0

 ةيطبضل اب 47 ةنس 53

 ةطقنلاب ةيطبضلا, فلخ تنكانا ج

 اتيشَرا لو حابصلل يبرع 5 ةعاسلا نم ةيبرغلا ٠
 ءرثب تعالو برشلا) س00 0

 ردب نسح كلذ نم

 ءارقي الو

 لشنو نابلس دشاو راضحا راص مم
 ةنس جدوي ١١ دحالا 2 تيبآز اذاه سس

 ةيطبضل اب 6

 لب برضلا الو لقلا نم انيشرأ )و ةيطبضلا

 ةنا لاقو ) ىراصنلا نولتقي نيمسملا نأ تعمس

 لئسو ناديز ديحم راضحا راد مث
 ةنسوينوي 1١١ دحالا موي تسأر اذا

 ةيطبضلاب 17

 اًريخاققإو تنكروكذملا مويلا يف هنا ج

 هنجحراصو ةدورابب هولدبخ ينار دنكسا صخحت ىلع
 تنكمو رود ثلاث يف ةيطبضلا ىلعاب .ةضوأب
 عبصل | موي يناثل اًراهخ يبرع 2. ةعاسلا نم اًرينخ

 نيذلا لتقلاو برضلاب تعمس امأ س

 كلذ نم يشل تبعي 1 7#

 ناديز ديحم
 بتكي فرعي الو مح هعم سيل هنا دافأ

 3 الو ءارثي الو. تحي فرش الو متخ هل سيل ةنا 'داف

 لوا مزال. ىنطص.٠ دعس راضحت”ا راص م

 تا وه اب لكبو نيظنخسم

 كدلبزو كرمعو كتفيظوو كلمسا امس
 كتمانا لخو

 نيظنخت-«لوا مزالم ىنطصف دعس يبا
 العنط يدلبو ديس 21 يرغو قباس ةيردتكسا

 ةيردنكسب مي

 21 ةنسو ينوي ١١ دحالا موي تنكنيا ”س

 هيبركسع دحإو ةبر ومب 31 يفأ

 هنأ ثيح هدايب يح ه ىلا هبلست هنيمره يعدي

 ةنايخ بكترا هنوكل نيظنح لا ةطروا نم لقن

 تذخا كنوك نع لوؤسم تنا س

 برض بنع ان+ب تهجوتو هيطبضلا ةنيزخ

 اذاهلف 68 ةنس'ونوي ١١ بتع ينعا يباوطدلا

 كلذ ّط تأأرجن

 العقلا لوقورق رع تملا نا ع
 ةنيز> تماتسإو 6 ةنس وينوي ١؟ ءاعبرالا ةليل

 مزالملا تاكرب يدنفا لاعلا دبع نم ةيطبضلا
 آل تاو لوف هزيم لب ايرع نك يدا
 يبرع* ةعاسلا ءاعبرالا مويف ةداعلاك مالتسالا
 ينرمإو نظنحت لا ماقياق دواد يلعرضح ابيرقل

 باب ىلآ يدعو انا هجوتإو ةنيزخلا ذخاب

 تناك بارت ةبرع ىلع ةنيزخلا تلي يترش

 ةيطبضلا ناويدب نكي لو ةيطبضلا ماما ةنقإو
 هياونلارجج ده يركمع عم اهب تهجوتف فارص
 انهجون سيمخلا مويف سييخلا ةليل انتب كانهو

 دعس رمأ ينارعف رإودلا رفكي شبجلا ركرم ىلا
 ةروكذملا ة:زخلا مالتساب دواد ىلعو لبج وبا
 يحا هبهو دمحا اميارضحو نينالا اورضغ



 ل
 تيار اذام 1

 مزالملارماب ةطقنلا نطل تهجوتو ايش تيأر امو

 ماس يلع
 ة«ارقلا الو ةبامكلا فرعي الو مخ نبع نكي م

 ساو اخ 00 اص م

 21 هند

 نرهتلا رنخ ىلع اهترم تنك انأ ج
 اللا ا يح كرر انو ةيطقلا فلل

 ردب ديم

 ىضكي الو ارقي فرعي الو متخ هل سر ةنا دافا

 اب لكدو ميهرأ دبحم راضحا راص 5

 تا روه

 بهلا الو برضلا

 ةيطبضل أب م7

 ميش ا امو ل دادعلا 0 ةيطبضلا

 الو لينتقلا نم يش يتطقن يف ىرج. الو طق

 رنا د
 ءارقي فرعي الو مخ ةعم نكي مل هنا دافأ

 اب لئسو سنوي فسوي راضحا راص مث
 تأ وذ

 بردا

 قيل 1 ف كحال موي ع اذا

 ةيطبضلاب 247 ةنس

 دادمابلطل يريشبشلا ديحم لسرا هنابلاا ةهجيب

 ذا فا انا ينلشرا هبيغتسا اهلف ماقباقلا نب
 . ىلا ماقباقلا ىلع ثحبا ترصف ةطروالاب ؟ ديا
 : ماقمئاقلا تربخاف زازفلا ةوبق دنع هتدجو نا

 312 هرفل ركاسغ لاشرا مزلي ةناب دواد يلع

 | ادتورفلا دخل همم تلضفو: يتغرف ةيطبضلا
 ل ةيظبضلا ىلا ةعم تعجرو

 مامأ قيرطل اب مد راثأ وأ احرج وا التق تي

 الخاد يف وأ ةيطبضلا
 ننوبفسوي 2 كلذ نمائيشَرا ل جا
 ءارقي فرعي الو متخ ةعد دجوي م ةنأب دافا

 بلدككي الو
 َ أب نفك بايد ام راضحا راص مث 1

 ريخا ام راكنأ لع ايهصم لت زا"

 ١ همالس يدنفأ دحأ هيب

 ا 1 "يش ينم عقي مل .ةنأ َج

 همالس يدنفا

 اا اا واما ايش تيأر له“ ىن
 برضلإو بهلإو لدقلا نم اهلخادب وا

 بايذ ديحم كلذ نم ايشرال ج
 ءازقي الو 0 منخ ةعم نمل هنأ دافا

 : بتكيالو
 تاآو هع 00000 راص مث

-ّ 

 ةيطبضل اب 1

 جابصلا ىلا يرع 4 ةعاساا نم افقإو تلضنو

 0 برضلإو بهنلإو لتقلا نم ائيش را لو



 كلبا بخ فِيكو يناوخا ضم ماا 1 00 لع ”قايمع للي ىرخل رسال

 عم تانب عبسلا لوق هرقب ةعم تنك يفا لو

 تاي

 نيعتي ل هنوك عمو يففرعي مل ينأر امدنع هنوك
 طق تانب عبسلا لوق ًرفب :

 ملم اوقتوف مهبول سل

9" 22010 

 هيطع ريهربأ دوش الل كي

 لوق هرقب هي فاضا مث

 هسذلا لاقبلا .كلذب هل ديديو كان عبسلا

 لوف هرثلا مانا نذل نينزلإو لوقا 00
 هيلطع ,هربأ

 لثسو همالس يدنفا دمحا راضحا راص من

 ةيطبضل اب لتقلا |ورجا نيذلا نأ 67 ةنسروتكا
 لوق هرقلا ركاسع نم رشع وا ةينام ابيرتل ل
 نكل مداها فرعت ال نيظنحتتملا نم ملشمو
 كنكي لهف تاذل اب مهم ضعبلا ةفرعم كنكب
 نيظنحتسملا كل انرضحا اذا' مهتفرعم

 كلذ.ينكي منا هع
 ركاسع نم ربع ىتثأ راسا ١ ١

 يدنفا دمحال متيروت راصو اباس نيظنحتملا
 ميهربأ ديحمو ردب ديمو لاس ىلع مهو همالس

 دمحإو م ةنيمرهو ناهلس دشار و ر دب نسحو

 فالخ مم ادحا فرعي ملف حدلا منغو ناديز

 بايد ديحم ىعاةناولع لاق ( اذ ١
 ده عنف دازاراطس هينا هيلع عرف

 نيذلا يراجلا .دحا لتق نم نيظنحتسملا ركاسع

 لخادب كلذ ناكو ةياطبضلا ىلا نيرضحم اوناك

 تاك فيد ايد انينحت هيب كرطو ةنيبمألا
 نجلاب ابترم ناك ةنا لاقو كلذ لك دجح

 ديحم شيواجلإو لامجلا ديحتو نابلس دشار
 مهم لك لثس مث نادوسلا ىلا رفاس يذلا 0
 نييترم ]وناك مهاب هدارفنا ىلع لك باجاف
 هيادع مهربا 10 ةيطبضلا لوق نقب

 ناديملا لوق هرفب ناك ةنا لاق حدلا منغ ادعام

 هيطع نم لكو يثابنوا مهربا هتاحش ةعم ناكو

 ٠ جرفو معنلا داج نإوشرو يرصملا ديحمو انح
 كفساي نادجيملا ناكر .ديع تارصو دحلا دين

 راضحا راض مث نييئاغ لكلإو شبيواجلا ليان
 » يدابلارافنالا عم هتهجا|ومو مزالملا هيطع مهربأ

 جدلا منغو دمح' ديحم ادع ام مهلع فرعت مركذ

 يركسعو نابلس دشارو بايد ديم ماي
 لايحجا ديمم ةسا انه | دووم نكي ندي ملا ثن

 نا مث ةنافلا لخادب نييترم ةئثالثلا 7

 ' ةبيشنل اب نيبترم لوناك تففسوب ةنيمرهو رذب كيم

 ل وسلا عيبجلل هجوت مث نايلس ليلجلا دبع عم
 0 ٠

 مك ركنا متررق رشع دحالا منا .س

 نيطونمو هيطع ميهربا .ةيرادكح تحت ةيطبضلاب

 نم عقوت ام لك نع نيلوئسو ةيطبضل هلا رفخي

 ةيطبضلا باب مامأ هفالخو بهلإو لفقتلا

 لاوسلا هجوتو مي جارخا راص مث لخادلابو
 باجاف يثابنوالا لاس يلع ىلا هركذ فلاسلا

 يت أي اهب

 بترهو دحالا موي ةيطبضلاب تنك ين ج
 ينانل ةيطع مهربا -ةيرادكح تحت لوق هرقلاب



 نا ةغلب هنا لاق هيطع ميهربا عم ةتهجإوبو

 ةروسأ مهنم لك ذخا ىسوم جاحنإو هيطع ميهربأ
 رم اعئاش ناك كلذ نإ هقاشم .ةلئاع نم
 سانا ةلج

 تنا كنا كِيلَع تبث هيطع مهربأ لأ وب

 مو كتيرادكح تحت تناك يتل١ ركاسعلإو

 اك اًيكارتشا متكرتشا 28 ةنسوينوي ١١ دحالا

 ةيطيضلا باب ماما ببعلإو لتقلا نم عقو ايف
 ضيا فنإو ةيطبضلا شوح يا شوحلا يفو
 تدرا َوَل كنا نير دلل دوهشلا لاوقا ند

 ني لالا يف كلخ لمحل اهموي كلذ حم
 زورا ياام كيج كولو يارا حرا
 ضعب تدده لب عئاظفلا نم اًعفأو 6

 تاظوململا ضعب كلل |و دبا اخيح ةيطبضلا يدؤقسم
 كلوق اف كيلع يل كلذ لكو

 يم عقي )لو ةيطبضلا لخادب تيلك ينل حج

 اًدبا:كلذ لك نم ؛ين
 ميهربأ أهيلع متوف هني وجأ هيلع تميلت

 هيطع

 جارخا دعب دوسالا دوم راضحا راص 3

 تأ وه 15 لثسو هيطع ميهربأ

 كرمعو كتبترو كدلبو كلمسا ام ىس

 ينبترو ةيفونم يلاهأ نم دوسالا ديمج ج
 ةنس [1/ يرمتو رفن

 1 يباب هال بي فنك قيادي

 اًبترم ناك يذلا لوق هرقلاب .تنك 2

 هيطع مهربأ ةيرادكح ةيطبضلا باب رفخل

 ةيطبضل اب هتررق دق ام كيلع 1 و

 ىلع اممم لزت مل لهف 15 ةنس ةيحتا ؟9 يف
 ماما ًالصاح ناجيغلا متبأر امدنع أ كلوق

 «. رطب . ىلا

 7 لس ةلاغلا نهب عما هجوتلا مدرإو ةلطيشلا
 مكلغش سيل اذه نا ًالئاق هيطع مهربا مزالملا

 ' ٠ آييلا يقلل ةيطبضلا ىلا ىراصنلا دحارضح لهو
 عاعرلا بلطل ًالانتما هيطع مهربا هجرخاف

 0001 نافتل ايببإت نم انهع ةحدح نإ
 لخد ةفيقح مث ينخاخدلا ناكد دنع ًالصاح

 بابرسكت يلاهالا نوك نم اًقوخ مزالملا هيطع

 هنتاك ةيظبنضلاب ينارصنلا اولتقي وا نجلا

 دوسالا دمحم
 ميهربأ عم دوسالا دبحم ةهجإوم راص مث

 هر رق ام هيطع مهربا ىلع يلتو مزالملا هيطع

 موي نويسوتلا مامإو ةيطبضل اب دوسالا ديحم
 قرفي مل هنا روكذملا هيطع مهربا لاقف هخي رات

 , دوسالا . دمحم يركسعلا نإإو ركسعلل ةناخجح

 ائاغ ناك لب وينوي ١١ موي رفخلاب ا دوجوم نكي

 نم ادحا تعنم الو دحا يدنع لخد الو
 ة ايف بابسإو ةروقلاءافطال هجوتي نا ركاسعلا

 100 لمجإلا دف ناك ناري يزكسلا اذه

 ةتلسراف يلع لواطت ةباتع تدرإو رضح امدنعو
 70| لئاددهرا اهب ةوُمحَو ةظروالا ا
 ”رايآ

 امدنع نوك عم كلذب ربخت فيك س

 ةفرعن

 011ه قيم ١ دوسالا ديكر ىلا نس

 ا كلل وق اف هيطع ميه هربا

 ١ 1 كلتا تعدا دروسالا دبحم تار تلخد



 م 5

 لعني م نا نمي ال هنا نظا ج

 دم مدور هن اق رص تلق ل0
 ةمءاتلا هيقث ىلع اًزئاح ناكو ةيداهجلا رظان ةسائر

 ذوفن هل ناك ةنا وه كلذ دبدوب اهو هيلا النمو

 اقالخنرمالا اذه. لعف ولو ةيردكس لا ل
 ةيئاعو هكاحل ةيدايحلا رأت ن١

 فرصنإو فارصنالاب هل نذا كلذ دعب

 55 ةنس اذ 4 يف

 ءانفعا ءادضعأ ما

 يرسي ناولس يصولخ ىنطصم رام دي

 ءاضعا ا ءاضعا

 ا تملا قف يدمح دي

 نويسموق سيئر ءاضعا ءاضعا *

 بويا ليلا ١ بلا يلع يا
 /5 ةنس ليربا 5 نينثالا موي ةسلج

 ٠ ربظلا دعب ؟ ةعاسلا
 سيئرلا اشاب يرسي ليعاملا ةداعس اهرضح

 كل نيمأو يدشر مهربأو ءاضعالا تارضحو

 كب ولافاكتويلو كب قذشو “كب بنو
 كب نايزارو

 رن اوه امب لئسو هركذ يالا راضختسا راض
 كدلبو كلسا ام .س

 بييلق لاهأ نم هيطع مهرب يسأ 6

 تايزلا رفك ركرمب ةيبرغ راييا
 ةيطبضلا لوق هرق رادككح تنك له س

 ”.27 ةنس وينوي 1١ دحالا موي

 روك ذملا لوق هرفلا رادمكح تنك من ج

 لوق هرتلارادككج تنكتقو يا نم س

 ظ روكذملا
 موي لوا ةعبجملا موي ءادتبا نم ج

 ةعقوملا موي ثلاث ةياغل 21 ةنس وينوي ٠١ تبسلا

 دجوف لوقدرفلا ملست دنسزربا ) انالنلا موي يأ

 يح ؟ىلا ملستلاب 44 ةنس بجر 4 هخيرات
 (يفوسد فسوي ىلا نيظنحتم“ مزالم

 نويسموق ماما هنرزق ام كيلع يبن دق س

 كدنع ليف 49  ةنس ربسد 8 خيراتب ةيردنكسا

 ٠ هب تربخا ام ريغ اهيذبت تاظوحلم

 اماريغ اهيدبا تاظوملم يدنع ام َج

 ١١ /ةعاسلا ر 0 يف هنا نم معا
 لاسر كتل وأ كوستا كني ل يبرع

 ىرخالاو ةديصق اهدحا نيتديسو نييوابوروا

 نسم بعر اهل ًالصاح ناكو ةيماش ةليوط
 ةيطبضلا باب ماما اعقإو ناك يذلا ناجيغلا
 تناكيتل !اتابرعلا ىدحاب بوكرلايف اممدعاسف

 ىلا عيمجا هجوتو ةيطبضلا باب ماما ةفقإو

 ةلسارملا نم ركسع عم ملزانم

 مرح ىلعالا رودلاب ةيطبضل اب !دوجوم ناك

 دما لإوقا نم حضمدو ةيماش ةدحإو مخ نمو
 ديل يذلا ةيطبضلاب نواعملا ا يدنفا

 يدنفا دمحا عوجر دنع ةنا اًقباس كيلع ةتداهش

 جاحلا عم تنا كنا كنغلب ةرجاهلا نم روكذملا

 انيج ةروكذملا ةلئاعلا نم. ةزوسا امتذخا ىموم
 لع لاب نم

 تذجا الو : ىبوم جاما فرعا الا <

 ةروكذملا ةروسالا
 ه«مالس يدنفا .دحا راضحا راص مث



 امزالم تدجوو ركأ املا ةمدقموملا تلصو تح

 ةوطخب ماظتنالاب مهينف دونم ىبسي طقف مم

 انتلباقم فداصتو طابضلا يقاب انفهلو ةعيرس
 ركابفلا نا .ىأر الو ماقيأفلا داواد: يلع عم
 ذخإو حالس ر اضحال مهم | <زج هايل حالسر يغب

 عبسلا ةهجلا تهجوتو موه !<زج يناطعاإو يقابلا
 تدهتجاولانه تاكيقلا عوبجلا تقرقو ثانبا
 ةهجلا يف هيف لصحب ال يكل لكلا داهتجالا

 ةروكذملا
 نيظنمتس ملا رككسع نا قيقا نم طا

 كلذ ناك نياف لكتلا ّق يلاهألا عم !وكرتشا

 ةهج يف للصح كلذ نا ءاغللا :
 لصحمب ملف اهيف انأ تنك يت ١ ةهجلا اما ةيطبضلا

 ةعقاولا نه لوصح بابسا ملعت ما 0

 باغالا انا اهلءا مل ةيقيقحلا بابسالا 0 ج
 ناك ينل ١ ةيهقتل ١ بطنملا نك ءادن كلذ نأ
 هبشا امو نابشلا ةيعمجو ميدن هللادبع اهيقلي

 ل اك ليدنق ديسلا نا ملعت ملأ ب

 ةلاسملا نه يف

 ملغ )©
 عينجي ناك ياس نايلس .نا لمعت لأ هينا

 اريك هيلع
 هرمآ ياس نابلس ناف كلذب 8 7

 ناكر رك كلا يف هيلع عيدجب ناكو رؤهشم
 كلذ ريغو مهاو ننع نابشلا عبجي

 )0 ا لش

 ىلع اهعزوو تميبابن ىرتشإو ةيردنكسل ةجوت
 يلاهالا

 كلذ ينغلب ام َج

 00 ةيوليمركاسلاوردابلا كاعإ قالخا: ن
 الف ليقلا اذه نم 36 ءارجأ مهف دبهعي لو
 قافنا وا كلذ ىلع ملل ضرحم دوجو نم دب
 ةقيملا ملعن لبف هيبنت وأ

 ةظروا طابض ضعب ناوه ةملعا يذلا ج
 ركاسعلا ناهذا يف نولخدي اوناك نيظنمشسملا

 بيق ةيداهج رظان دمي يركسع لك نإ
 ا. يلاهالا كلذكو مراكفا عه كلذ نع

 ام اورجإو اشاب شيورد ”يجم موي يف |وعمجا

 ا0) لإ ىف للهلاو ةاذاملا نم وىرجا
 ببسلاف كلذ عمو ناجيغل | يف مراكلا ت ًادتبإو
 نابشلا ةيعمنج دوجو وه 330 ىلع يلصالا

 ىلع ةطاس ياس نايلسل ناك له س
 نيظنمتسملا ةظروا

 ىلع طقف سيل ةلماب هل تناك ف ج
 00 الالة رئاس لع لب ةزوك ذا ةطروالا

 ١ قيس ايارحا قارع ةسها العاج

 موي يناث يف ةيرادتكسالاب تنك له 3

 اههاوط ىلع برضلا

 ع
 تتارءاذام سس

- 

 عم ةعاسلا يف ء !هبرالا موي يف ج

 اسانا تيارو اًرينخ ديدجلا بابلا .يف تنك

 كلذ دعب تراظنو دابلا نم نيجراخ نيرينك
 : ةيشنملا ةهج نم ادعاصتم اناخد

 اهقرحو ودكل بهن نهارت رب مآ ٍس

 بابلا يف رفخلا يف تنك ينال َرا 1

 طابضلاو ركاسعلا ني بقع ينكلو دي دج

 دلبلا قرح يذلا وه يماس ناهلس نا
 َّئ :رجأ يعاس ناهلس ناك نا لعن رَ 8



 ةنا ةفرعت الءكنا لوقت يذلا هب 3١
 ةلازال رافنأ ضعب كنم بلطاًعونةكرحلا وده ١"

 لجالو ةيطبضلا ماما ةاقلم تناك يتلا قي

 لالا

 همالس دمح]و وه برضلاب ةتددهف مدلا لمع

 هل تلقو بلطلا اذه يف ةعم ادم ناك يذلا
 رانكلا مدب يركاشج ست تراثا ١
 . كلوقاف

 تللذ نيس ©0007
 لفغاد: تناك يتلا ءامدلا ت 1 ام

 ةيطبضلا جراخو
 مد وه ةيطيضلا لخاد ناك يذلا 2

 جراخلاب يذلا امإو اهب اورضح نيذلا جيراجلا
 ارا

 كب فنيسح رضخ ريرقت ةوالت ءانثا يف

 لعةسالجار اصف ةخود هأرتعا هن ١ لاقويلع فصاو

 فصاو كب نسح لاق قافا الو يسرك

 يان .يدنفا ىنطصم هررق ام هيلع ىلت

 حل عزف ةهج نم ةيطبضل اب نواعملا يلديرجلا

 ةلخدا يلا بورضللا صخشلا ل نا
 دارا :ةنع نواعملا ةعنم امو ةيطبضل اب نواعملا

 كلذ ناكو ترواغملا برضي نأ سلا

 يركسعلا عني ملو 0 وه هروضحب
 باطب نيترم سرا هيطع مشربا ) نأك من

 قوف نم ةيطبضلا ىلا نيل ساكتالا كف
 الو ؛يث كلذ لك نم لصحب ل لافف تحت ىلا

 حا نافعا راع مرا نواعملا فرعي

 أب ررقو ا وللا هررق اني را اص

 ا مهربأ لداجي راصو لضصح هالك"

 ريرت هيلع يلت م اًركتم لزي مر وكذللا مهرأو

 ءىثب رقب لو هنأش يف ضيا نواعملا ريفص انح
 ميهربأب همم يدنفا سايلا ةهجإوم راص مث ةنم
 لاق ةفرعت له مزالملا نم م لثشو مزالملا هيطع

 لم هف ةفرعا معن لاق ن نواعملا لكس مث

 ينفر عب وهو المل هيطع مهربأ 1 نم

 رع ةذاعس هل قرت 1 نأ يناجرتي ناك اذ

 ةصخن يح 2 ِق انعأب

 ةفرعا ال

 ارق فرع الو مخ ةعم سيل هناب دافا
 ةباتكلا ال

 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو

 نويسموق سيئر هدا

 ةير دكا قيقحت نإوضر يلع

 يدشر نمحرلا دبع

 تنبسلا موي يف ححاص يلع بوما رضيغ

 45 'ةنس اذ 8 يف

 يلع رضح دق هخيرات لبق رزق ام ىلع هانب

 باجاف لثسو /اص
 كليبا“ اد

 خاص لع
 كتفيظو ام س

 نيظنحتسملا ةطروأب يثاب زوي 2

 1( انس ليون 11: موي فنك تبإ١ نم

 ةلتنملا هيف تلصح يذلا مويلا ينعا

 ؟ دعاسلا قو ةطروالا ف تلك 3

 يجن وبل ١ يثابز ويلا ناهلس دوبحم .برض مر

 ريسلل ةبهأتم ةط روالا تدجو تجر روباط

 تلضح هنا: ينباجا بسلا "نع هيلآس امو

 يلاها فن٠“ ل نق طل ام لجر ناب ةرجأشم

 نيريتك سانا عبجت ر 4 كلجِلو ةدكألا

 تعرساف تالوق:هرذلا ةدعاسمل ةهجوتم ةطر والاو

 هاندا 322 وه 3



 كيب امري ردع | ةدبخم ةعقاولا نه لبق طتفو

 ىلع هانبف ةيردنكسل ترضحو نيظنحت لا يف

 كقاحلإو عاديتسالا نمم كتفر ناك يت يا

 ةيردنكسال اب نيظنحت لا ةطرواب
 نييالالا ءاشنا راص املو اعدوتسم تنك ج

 45 ةنس ءادتبا نم لينلا رصق ين اودجتسا نيذلا

 طاانلا نع ني اهادحاب قاما راص فلا

 تالاجو يجوتبو تأيريدملا نم مهلطراص نيذلا

 هيسالالا نييعت تهتسإو يالا يح 1 يف يترف
 مغ قرش ايناب هيب ةيردجتالاي ١دحإو ايش
 الو ا يرابقلا ةنيتروق ف افا تك

 مو تانالالا كرم رص طابضلا ةيقر" راض

 راصف عا دين مالآ يف اننوكل انم دحا قرت لصحي

 انعي زوت ىرجو ةدايزلا طابضلا نهض نم يجارخا
 مدحا رافنا ةعبرا نميض نيظنحت لا ةظروا ىلع
 ةيرادكسالاب ةثالثلاو رصمب

 دالوأ يرام روضح نع تربخا 3

 راض اذاف |وجاه نونوجسملا مرظن الو ترع
 جيراجملا يف

 شوح هس موثلا ةعبرا ةثالث منه ج

 تربو مسلا نيب ينعا بابلا لخاد ةيطبمضلا

 ظابضو يغونلا نواعملا غداعا نوقابلاو بابلا
 ةيل ايتبسالا ىلا ةيادضلا

 جي راجي نيروكذملا ةلج ِف ناك له سس

 نبيوابوروا

 نييوابوروا مف ناك ام َج
 نيعبن# |إورضح سانا رظنت ل له 2

 ةيطبضلا يف
 مرح أو رضحا اوناك ةلسارملا 0 7 يآ

 اودعصو لجر معم بلاغلا.يفو نويوابوروا

 مهالح الأ اولرب ةكرمألا تنير قوق ديلا

 ديجي: ٠

 :ايمالس يدبفا دمحا فرغت له نس
 5 . ةيطبضلاب نواعم وه معن َج

 00 3 رجلا يراوسلا 0 0
 ْ 00 ناك يذلا

 همالس يدنفا 0 هررق 1 هيب 0

 لاقف هصوصخب هجو لواب هريرقت يف نواعملا
 ناكةنع لاق يذلا شيواجلا نإو بذك اذه
 ىه ةنإو نييابلا نيب ناكو سبحلا حاتفم اكسام
 دمحا لوقل يعادلاو. روكذملا نواعملا عفد ام
 ةنياو ين ةسفانم_ وه. كلذب يلع همالس يدنفا
 ةعقاولا موي ليللا نم نيتنثا ةعاسلا ىف ةنأ ببسب
 . .قودنصو ةرادؤو ةيقدنب ؟4 اهيف ةيبرع تدرو
 يثابزويو يساغا لوقغاص طابضلاو ةناخ
 آوأ اخ ةروكذملا ةيرعلا ]و رضحا نيذلا سيلوبلا
 يدنفا دا نراعمل ةيلست |ودارإو حالسلا
 217 مزال ةيلست بغرو ىباف روكذملا همالس
 0 11 ل ولست ايدارآ الو انا يتعب نجلا
 ناك دقو همالتسا ىلع ينربجا نواعملاف ينصخي
 هل ةتباس موي يناث يفو ادن هب .فميطعا» ةتلتم|و

 يللا نب ووك لها. نس

 ' افا فام طلاب نواغملا

 ةفرعا ال 5

 يذلا هيحلم يدنفا ىايلا هررق ام هيلع يلت
 ةيطبضلارومأملا لزتنم نم لصح الل

 ليكو وه اه لاقو ( هيطع مهرب 1 هبا ادعس

 الو ةتبأر و ةفرعا ال لاقف رضح ةياطبضلا

 اله لاغ اب. كللذ وغلا

 هرباص ٍي دنفا

 ام الا

 هنأ هص نو

 يدنفا س

 ا ل ا نر وساحة و



 ْ زيت ةراقط 1

 وأ: داعس يسير ةيز دنكساب ةيركشغ 3

 يراترضح مدنفا
 ةماقملا 4. مرن قل ةيضنلأ كه عمل وسرم :

 روتملا :يتاغا ل وقاغاص قدنح ديحم ىلع
 ةنالث ىلع ةيؤلخلا ةيردنكسا ةلثقمب كازتشالاب
 ممالتسا لمان ن وينموتلا راق مي ف ال؛ قارا

 ريصي اهب رظنيس يتلا بلان
 ةماقال انه نم بودنم لاسرا لجال انراطخا
 قتيركذلا نم؟ دنبل اًقبط ةكحلا مانا ثوعدلا
 14 هس مدنقا 47 ةنس ربمتس 14 يف خرتوملا
 نويسموق شيئر 201735 ةنس قيلطتنغا

 ةيرددكسا قينحن

 يرسي لّتعامسا
 راصالا ةنشن ربتسد 15 .ءاثاللا موي ةسلخم

 هيظع مهربا يالا صفشلا رابفيكلا

 .مزالملا

 كقعنضو كلملا ام . س

 مزال هيلوعب معربا .يتا  ج
 ةيطبضلا لوق هرق رادككتح تنك لف س

 21 ةنس وينو 11 دخالا موي

 معن ج
 ع لضح اع لووسم تنا رذمنوح نس

 انلاغ روك ذم اهسابإو يطال
 ركاشعلا تناك اذا اصوضخ ظبرلاَو ظبتلل
 ةيقشلا لاغالا غنت نا لدب كرا تقق ل١
 برضلا يف تذعاس نيانلا "نم تلح يل

 زيراقل نم نويسوتلا ىدل مول وه أك لقألاو
 كلوق .اذاف نيدهاشمو نيرضاح [وناك نم

 رشغ ةتس عمو ةيلقسفلاب رينخ انآ ج

 شوأج كحاوز ةيشابتؤا نثإو ركاشتفلا نتاّوفن .
 تانامالا نزذمو ةيطبضلا ةنزخؤ ةناختح يذدعو
 زفخلا تيتوق انافعراشلا يف ناخيفلا لضخ الو ٠
 ةيذرو ةيظِبَفْلا ءازو خاك هنأ ىعمب ةتدز يتعا |

 ةوالع يناث نايذرؤو نينا ِهِيلع تدز اناف ةدخإو
 تانانألاب فخإوو ةيظبضلا 0 لغا

 نكمي اهزيرقن ذيرت يقل١ ةرابغلا ةنف .س
 ةنوالت زيضيل اًرييرقن اهنع ررت 0 نذوب نأ
 لاوشلاب اع ةبواحلا دوضتملا نكل زخا تنقو ْق

 كلرمأ تخت ننيذلا نكاتنعلا :نرثا 'دوضنللا نال
 لاضاح م ناك يذلا للا نوتعنبي موك نغ الذب

 كلوف اذاف هيف نودغاسي إوراص
 ةرافخ ىوس يضئاصخ نم حب مل انا َج

 نييؤاب وروارشع ةنسخ مهض نم نيذلا :سباخغا

 ةيطبضلا شوح يف مهف لضحي لو نزخغإو ةنزتمإو
 ردق نوخورخم سانا هيف درو ةنأ ىوس “يذ
 لتح متروضحبو بقاغتلاب رافنا ةتس ةسخ
 نبقابلاركاسغ ةعب رآلا تذخاف نذسلا يف ناجي
 ع ةاظقاولل نجلا تلخدو رفخلا نم يعم

 جيراجلا كلانثا فو ناجل نيكسنو نينوجسلا
 ييعونلا نواعملا ةفرعمب ةبلاتيب-الا ىلا النترا
 ارم إل اذف :ةلطبقلا دانا : ضخ نانو
 نينا

 سيياخطلا ىلع ظل ١ كتير ومأم تاق ش7 نب

 لئافلا تانايدرولا ةدايز تيرجا اذاملف ةنزخنإو

 جراخملاب مع
 قيل.

 سبيياحلا
 ديعس نم زم كلنا انل كلق ثنا ..س

 ١ ةدغاقنم تكو/ةير دنكتنالا كلا ترضخ "ام .انشاب

 نم قلبي ابلقلا : نم ناقش نت



 ١ يظنحت-*يماغالوق غاص قدنح دمي ةيضقةجيت
  وينوي 1١ ةلتقم ةيضقب قلم اقباس ةيردكسالا
 3 06 ةنس

 ص قديح ديم 0 نال ف 0

 | اًنباس ةيرديكسالا يظنتبم يباغا ل وق غاص
 | 27 ةنس ونوي ١١ ةثداج ىف كارتشالاب مهلا

 ىساغال وتغاص ناك يذلا قدنج ديم نا

 اوربظا نيذلا رايكلا طابضلا ةلهج نم ناك

 | بترت ام روكذملا مويلا ةئداج يف لاهالا نم

 سوفنلا لئقو لاومالا بهجنو ناجيغل ا راشتتا هيلع

 ةيضق قيفحن نم نويسوونلل كاذ تبث اك
 ىلع اهنلاخا قباسلا 46 ةنس وينوي ١١ ةلتقم

 ةيركسعلا ةمكحملا

 نوبسيموفل اي هقاطبتسا ىدلف ق دنح دوحم اما

 نع هبايغ اًيعدم ةيلوؤسملا نم ٍصِتي نا دارا
 ناك هنأ ررقف ناجيفلا تقو يف ةثداحلا لحم

 روهشملا لاعلا دبع جرف عم يرابقلا زبفج اههوي

 ةعاسلا يف الا ناجهلاب اهلعب مل اهماو ركذلاب
 | كلت هل اهغأو ةيرغ فصنو ةرشع ةيداحلا

 نم رم ةنإو ةنيدملا ىلا ةيوسي ارضح ةعاسلا
 ووكذملا سلو دواه ىلع يأرف هنابعلا عراش

 ةمملا طفلا يف مييتريو ركابع ضعي دخأي نإ
 ّْ ىهننأ لق ناييغل ١ ناكف

 رضخم ىلع نويسوفلا عالطا يدلو
 قيقجت نويسموق ماما لاعلا دبع جرف قاطنتسا

 زبخحب ةقيقج ناك روكذملا نا ديف ضنا رصم

 ناجل ١ ل وصحب فرع ةكلو ةثداجلا موي يرابقلا

 هجرتف ةييرع راهلا نم ةرشاملا ةعابيلا دنع

 ' ل دودي ل ٍذِخَو ةيشنملا ىلا

 ' كلذ نم نكي ملف
 1 فرغ ؤنا ٍررِو قدنج ديجي نأ كيج نم :

 | بوصنو ةردع  .ةيفاحلا ةعاسملا ىف. ناش
 7 نأ يف ٍلاهلا دبع جرف عم دلبلا ىلا هجوتو
 جرف ريرفن نم ننيت دو هنأ ثيح نمو دحأو
 هروضجو ناجيغلا لوصجب ةتفرعم نا روكذملا
 . ةرشاعلا ةعباسلا يف ناك انا ٍدلبلا ىلا

 ع ذعقو ناك اك ناهيغل ا نأ ثييج نمو
 ” يدهلا يئاداهنلا نم تبن اك ةدشلاو ةديملا ةياغ

 فنسيو وينوي ١١ ةلتقم ةيضق يف تعمس يتلا
 نا ثيج نمو لاعلا دبع جرف ريرفل سفن

 رضح دق نه ةلاجلإو نوكي قدنج ديجم
 يلع مح همكج راصو هاعدا !١ اقالخ ناجيغلا

 تيس نيذلا يتح ديجإو لبج وبأ دعسو دواد
 ةيركسعلا ةمكجلا ىلا ماياضق ةلاجا

 بابسالا نيف

 يلا روكذملا قدنج ديجم لاببراررقث
 لجال ةيردنكسالاب ةصوصخلا ةيركسعلا ةكجلا
 دنبلاو . ؟ دنيللاًنبِط هيلع ءازجلا عيقوت ةماج
 يناهءلا يئانجلا نوناتلا نم |

 ِتاياجلا قبفحت نويسموق نم اذه ردص
 سليخا 4 قع ةدقسملا وتين ةيردكسالاب |

 يرس أشاب ليعايبا ةداعس روضحب م46 ةنس |

 اشاب يدشر ميهريأ ءاضعالا تارضجحو سيئرلا ا

 رتيركسو كب ولافاكتويلو كب نيما ٍدحإو
 7 نوع يدتفا ردبكسا نويسموقلا

 نويسموق سير 2 نويسموقلا رتب 8

 ةيردنكسا قيفجت 2 نويعردبكما



 قو هرادكش ن ايه لصاح نا انغلب مع 6 ٍ 1 35

 تناك: 0
 تلزنف 5 يب رع 01 الا 32

 بدننا يلعو ماقباتلا ركذلا ج را

 هنابللا لوق هرق عراش نم انا تيرف رهظم
 لوقهرقلا ماما ًالصاح اًءاتجا تدجوف ديدحلا

 يل 000 نع ل انف رو

 لاق 0 ايلف 0 3 نا

 ةمملا طقنلا يف مهمتر و يركسع م كل ذخ يل

 تذخاف هفالخو نيكاكدلا رسك نم يلاهالا عنمل

 تاهج ضعبب مهعزوو ركاسع ةعستلا وحن يعم

 ينءاج ليللا نم ةيبرع ةدحإو ةعاسلا يفو
 تهيجوتف ظفاحلا ةداعس مك يل لاقو 1

 ركل ظفاحلا ةداعس تدجو اف ةيشنملا ةهجل

 لاتف ديسلا يدنفأ فسوي لسا انا
 برض لصاح ةناب هل ةغلب ظفاحلا ةداعس نا يل

 رظنا هجوت يل لاقو رصعلا قوس ةهجي ران

 نيظنحتمللا نم يراوس نينثا عم تهجوتف ةينيكلا
 نترربخأو ةدردعف راث برض كانه تدجو امو

 رضْفْلا قوس ةهجل ندعاف دب والا 11 ١
 حابصلل تذقإو طقنلا نم هقالخو

 ةيطبضلا ةهجل تهجوت 0

 يتلا كقوتيطب ضل اذهطسلا لاير ١ َج
 لصح ام ترظن اذامو تعمس اذام . س

 /1 ةنسونوي ١ دحالا عيب يف للا

 لصح هنأ تنعمس اأو ميش 8 35 َج

 ةيطبضلا لخادب لتق

 لخادي يادلاش ل يذلا نم ف

 ةيطتضلا جراخوا

 ا. ا زميل

 نئوابوروا مولنق نيذلا نأ تعمس س

 7 | نينثالا موي يف هلا مث نيينطو 'ضعبو
 , ةطروالا ركرمب | دوج ديف اة

 5 بلط يف دواد كب ىلع لسراف نيتلا

 دحألا موي ةيطبضلا لوق هرق رادمكح ناك يذلا
 يورك . تك هل لاق رض افزع ع وزويا

 يللا كانها لخير زوكذملا نلا ين ةيطبضلاب
 اننا الأ يعم 1 انا هلوقب يدنفا مههربأ ةباجاف

 ةمتشف ناكمالا ردق ىلع مم تعفادف اًرفن رشع

 رخامزال.م دحإوب ىيغو ةخجووا رينك دواد كب يلع

 1 ييتسلا ديراب طهاخ كلل
 ينل تاكرحلاب ةيمولعم ' كل .نوكي نا يغبنيف

 نع ,تئيح انربخاف اهبابساب و ةلبلاب عقولت
 11 ةنس ويروي [1 ةكرالم ساو

 زابخ دحإو خرجاشم ةكرغملا كه بيس 2

 ادبا ينطاب ببس اط سيو راح دحإو عم
 تلصح يتلا ةلتنملا ببس ناك اذاه س

 ةيطبضلاب
 ةكرعملا نع ءاشن يذلا ناجيشلا اهببس ج

 هد خلاب نيالا شارف ل يدلك ١
 يردأ الل ِج

 ىلا ميدن هللادبع مودقب تعمس ا

 ةعقاولا نه لبق رد

 دذرتي ناك كلذ لبق انإو تعمم ام 3

 بمادخي ناك هيا عمنا تنكو ةير دنكسالا ىلا
 لبق داقعلا ىبوم مودقب تعمس امأ .س

 ظ موبي ةروكذلا ةعقرلا
 تللذ: سيم ام َج

 00 طخ اهيأع عقوفهتبوجا هيلع تيل
 قدنح ديحم ْش



 ايد ا

 هيالأ نم هيلع مزاللا رفخلا نيعبو

 . يذلا نع يبارغ دمحا نم تلأس له سس
 و رار

 كل لاق اذامو ضرغلا
 ىضتقمب برح ا اذهنا يل لاقوةتلأس معن ج

 ينباجاف ةر وكذمارمإوالا يف نبا هل تلتف رمإوا

 كلذ يف رظنن رإودلا رنكل انهجوت دبع ةنا

 امب يبارع دمحا يماس نايلس ربخا املا س

 ىه اعيش لفي م بهنأو قرحلا ن ل

 نيرضاحلا يقابو

 ةلملا ءانثا يف اًئيش هل لوقي ةعمسا ) جب
 كانه اهمتا يتلا ةريسبلا

 تابوهملا راودلا رفك يق خلا س

 اهيف ءارشلاو عيلو
 ركاسعلا دي يف تابوهمضعب تيأر م َح

 ناك يناس نايلس يالا .اًصوصخو للاهالإو
 ةليدعو راك تابرعو بوكر تابرع هب | دوجوم

 نيمزالملا نا ىتح ةرينك لويخ !دوجوم ناكو
 اهيوكرل اطاعتسال اهضعب |وذخا ةيشابزويلاو

 تابوبنلا هبلطو يبارع دمحا طبضي ل س

 مموبقاعو ركاسعلا نم ةروكذملا

 امتيضق يتل | اًبيرفل مايا ةرشعلا نم يف ج
 دحأ ةبقاعم الو ءيث طبض را ل راودلا رفك يف

 لاك دهر كالا: نخالو ةابشلا

 ةيداهجلا ليكو بلط ىلع ءانب رص ترضح
 44 ةنس اذ © ىف نجحلل كللذ دعب ديعا

 يرسي نايلس يصولخ نطصم رائخم دوحم
 نيدلا دعس يدم دبحمم بغار نطصم

 بلاط يلع يدهش فسوي يز ديحم

 . نويسموقلا سيئر

 ةيضق يف ةنم طعملا قدنح دمحم بإوجتسا

 موي يف ةقعنملا ةسلجماب 540 ىف

 "9 دنس يام © سيخ

00 

 ا 0 كنعانصو

 دابز ةلحم يدلبو قدنح ديحم يمنا ج

 لوفغاص تنكو ةنس ؟/ يرعو ةبيرغلا ةيريدمب

 ةسو رحاب يقمو ةير ديكسا نيظنحتبس< يساغا

 2 هن ويري 11 موي تك نبأ .س
 زنا نم ركاسعلا قفل ىلع هانب ةنا َج

 كاع رماب نويسموق كريعل دق م نيئازرملا

 لالا تفولا كاذب ىيرنلا امان ليايسا

 كب جرف نبيعن راصو ركاسعلا زبخ ةظحالم
 يالا يح ه ماقعاق نأ اب رويشملا لاعلا دبع

 يح 1 نم يساغا لوقغاصلا ربظم يدنفا يلعو

 نماضيإ غاص اود يدنفا يداطلا دبعو يالا
 ةطروال هلصوب تدرو هنا مث يالا ي جه

 لوقغاص نييعتب هيلا أموملا قيرفلا نم نيظنحتسملا
 طونملا انا تنك يلا ثيحو نيظنحت لا ةظروا

 نويسوقلا اذه نيض ينييعت راص 000 ْز
 41 ةنس وينوي ١١ ةعقإو لبق كل 3 تاكو
 نرف كلا تاهذلا ىلع انموادف اًيرقث عوبساب
 11 دجألا مويو انتيرومأم ءادا لجال يرابقلا

 يرابقلا زبخم ىلا اضيا تهجوت 68 ةنس ونوي
 سهلا قورش دعب نم لاعلا .دبع جرف عم

 كانه انثكمو ابيرقث ىبرع فضنو ةرشع ةعاسلا

 بورغلا برغل
 ةيناهيغلا 7 ةهان 1

 روك ذملا' دحالا موب



 99 شلربلاو طخ 0
 ظ د

 داقعلا ىسوم روضج كغلبي م سس

 موي لبق ةعقإولا ليم ةيردنكسالاب

 ينغلبي ل١ ج
 يباوط ىلع برضلا مدع تنك 20

 مد

 يالالا

 نينا نأ يف تبيقب ةعاس يا ةياغل س

 موي يفاث يف

 . هم مرق لف غطا اا

 نطيل ني يراسس نا رف

 ٍتنأ رضحا يل الاقو ياس ناولس فراج نب
 نكا مل يا تلقو امني عمسا ملف ةيشدبلل يالالاو

 مزالم جون مث انرضنا» لص كا 0 ١
 ىطصم نع ثيل يداحلا دبع دحا يسب

 مثدِعي لو كلذب هرابخال يالاروملا مجرلا دبع
 ينرطب !يناك نيذلا ةلسارملا رافنا ضعب يل ضح
 مهم دجوي مل معيمج يالالا ركاسبع نا ينو ربخاو

 دجا مل عقاولا ينو تجر نييتلا س ذو احا

 ءايثا فو نييلا سأر نم تلزنو 8 دجا

 يلزنم نم برقلاب يالاربملا عم تايافل لوزن

 عم نيتلا س

 | هنم تمفتساف نينلا سار ةبيردم راوي نئاكلا

 | نال يالالا بلط يباس ناولس نأ ينباجإو
 تيجوتودتكرت م ةيددلل و رضح نابرتلا نا
 ةيشنملا نم يرو ريو يلالا ركاسع نع ثيل
 يالا يح. ركاسع تيأر لب انابرع دجا م

 مضعبو أبيف نيرشننم ياس ناهلس ةيرادكح | عم ىلك طالدجا هل ن

 «معمن اكواهنوبهنيو نيكاكد ضعب بإوبانو رسكي

 طسو يف يسر م [دلاج يأس ,ناهلسو يلاها

 ربظلا دعب كلذ ناكو ةيشنملا

 لمملا اذه نع كلاب. هنت لأ س
 يدع ال ةيصنلا نا يعل ىعصنا )

 7 يفرغ بابل تهجوتو ةتكرتو اعفن

 دلبلا قرحب ناك ةنا رت مل س

 رأآ مل ةيشملا نم يرورم ثقو يف ج

 تيارو اهبهنو نيكاكدلا ر سك كي انأ قرحلا

 هبتإونلارخ يف تنك ذم ليللا ءانثا يف قيرحمنا

 دلبلا قرح يذلا نم لعن له

 يذلاوه ياس ناولس نوكي نأ عبط َج

 يفو كلذب ملكتي ارارم ةنم تعبس ينال اهترح

 لوقي ناك هناف دلبلا ين نايل ا لوصح تقو

 اننا دب ال ةيردكميا يف برج راص اذا هنا

 دحا اهب عفتني ال ىتح وتريسلاو زاغلااياهقرحن
 ىرجا يباس ناهلس ناك نإ ملعن له س

 اب وا هسقن ةاقلت نم كلذ

 كلذ ىرجا ياي نابلس ناروبصتي ال .ج
 4+ ةعايسلا ف ةعيجبا ةليل هنال هسفن هاقلت ن

 ٍديعصلا روبإولا يف يبارع ٍفرطل تهجوت البل
 برج اب رمالا نع ةن» ماهغتسالل ةيدورجللا 5

 ديعو يىحر ٍرعو كانه ياس نابلس تدجوو

 دنعو ميحرلا دبع ىنطصمو تنبل
 اب ينارع ديجا ربخي ياس 0 0
 نكي قالب يملا نم .ةيردكتللا ىف هليجا
 دباب 5 يدك داع ٠ ولج 1

 : ويسومو كلب



 كتفّيظو ام سا
 .ةيرادكح الإ 7 ِ اًمانعاف تنك َج

 محرلا دبع كب كلب قظفم

 ةعفاو ا ميك لف نع

 نيو 11

 تقم 2 7
 يالالا بلط املا لصح ام لعن له س

 تنكيذلا 0 دبغ كب ىفظضح ةيرادكح
 ةنثنلا .عنم .لجال اهنقو .هيماقبأق

 نعل 0 مويلا يف : ج
 لوضحب تع ٠١ ةعاسلا و .هيازحجلا لدغم

 تهجوتف .يرابقلا زبخم يف تمك م ةثداحلا

 يننكي ام عنم يف تدهتجإو ةيشدملا ةهجل يضنب
 تدرأ يدرفب يتوق .فعض تيار الل مث ةعنم

 ةوق راضحال نيتلا سأرب يالالا ركراب هجوتلا
 تلباق ةيظبضلا نم برقلاب ىجؤت ءانثا يفو
 ةءمو كيسلا يدنفا فسوي ىبسملا قنابكب يح |

 ينربخأ ههجوت ةهج نع تمهتسا الو .ةطروا
 بلطب ظفاحلا ةداغس نم هل ةلصوب ترضح نا

 رظنل ابو يم ينغا ماقيأفلا عم ركاسع ةظروا
 ىلع يالازبملا هبن نيتلا نعأو يف يدوجو مدعل
 عم ةعقاولا لحل روضحلاب روكذملا يثابكلا

 اًضياوه رضحي و :ءاضوتي !خيي ةطر والا

 ل نأ دعب ايف يتالارلا رضخ له :ى
 هن ١ ةنالث ةعابجلا نو زغت 2

 درافت أ : تاع نع ةلأست 1 ِض

 ةزيست هلال ةلااسلا 1 دج

 نم نكي م نا .عيبجللو كلل :مولعم نم
 ءارجا يرصملا رظقلا يلاها قالخإو .تاداع

 نوكي نا دب الف ةعقإولا ه لبق نم رما

 00000 بسلا وه نق ببسم اهعوقول ||
 7. انل لنع ىف ياذا فز هينا“ ج

 نك نببطتملا هاكلإز تاعبجتل ١ ةرثك وه ةعفاولا

 هنا لاوقي ناك هناف تاس ناهلس رونعو مراكقا
 ةدحاو ةقيقد ف ةبو دكتنالا بيرخت هنكمي ناك

 نن اهدقعي ناك لا :تايغنجلا نع الضف
 رولا لاهإو طابضلا ءانبو رو ةيطبنقلا روم أم
 اهنع كلا تايغبجلا عنل روكذملا

 9 ياس نايلش :تنا*ةرجاءنا له نس
 بارع دما يآرب 0000

 بنتاكي ناك يار دقحا .نا مولعم ج
 هةظسإوبو .هرفحلا تافارغلتل اب ياس نابلس
 قيزف.لماك انثاب ليعاوسأ دوجو عم نييص وصخ

 نيرخالا ثايالاربملاوءإوللا اشاب ديشروخو ةقرفلا
 ة_ ةظارلا لكلا ىوكتللل :يعانس نايل ناكو ١

 نع ةقايز ةنمتأي قارع دجلا ناكو 8 ظ

 : ١" ءاطفاناو ع ناكو هربغ

 ". ةظسابب 0 موس ل م

 اوررح تنيذلا ما 6 يعاس نابلس

 'يبارغ دمحا لزع بنع ئوبدخلا بانج اًقارغلت
 - سغ نق ةلانس-ق هتفيظول دعي م ن أ هيأت

 يآرب ناك ةقنمالا نع نيل سم نوتوكي ال ةعانس
 : 0 ياوع دمحا

 نور عطا ا نهحا .يريقعم

 ال ما .ةيداهجلا
 جاّرع دننحا لسع نيلبقغملا ص ا 0

 ةيرانكحايبلع ٌلوحو يالازيملا ةبترل هاقر هناىتح

1 
00 

1 

1 



 يلارع 0 اساب هبلط رهاب 0007

 دا - وأ يلاهالل

 ماا ا
 ير دكمالا نم تجرخ تفقو يأ يف س

 كجورخ دنع تير اذامو

 انو رصعلا ةياغل تلمرلا يف تك
 رج تهجوت نيجراخ يلاهالإو ركاشعلا تيأأر
 مهم ماهغتسال ابو نيدوجوم !وناك ثيح هيناونلا
 تابوبنم رأ لو جورخملاب هيبنتر دص هنا يل اولاق

 ثرضحانإو راودلا رذكأ اطوهجوت موي يناث يفو

 مايا ةثالث اهيف ينماقا دعب و رصمل روباولاب

 راودللا رنتك كد

 عابت تابوهتمّرت لأ تدعامل نش

 م
 مار اودلا رنك ىف كذوجو كاننأ يف

 يناس نابلس لعف نم رماب لوقب اًدحا عينت
 ةيردتكسالاب هلعف ام

 عيال 8
 ىه كاقر يذلإو طباض كنأ ثيح“ شا

 ةأاصعلا عم ىقبت فيكف يوي دخلا بانجلا

 ١رأ أنوف اننالل مهم تيقن :ج

 ةيويدخلل نشل

 ةقيتحلا اهنم كل ترهظ لارج رع
 ميدن هللا دبع 0 يا أن ل

 هللا دبع ةليرج تيار كنا كح نبا

 ديفن يتل١ جيلا تارابعلا أهيف تعأزو م

 كيرلا

 :كنا لوقن فيك زيلكتالل زاهنا يويدنخملا نا
 يوي دخلا زماب ناكبرحلا نا تمف

 , غيرجلا يف كلذ را ج
 م

 يارجل ىلا يوي تنحا نا ماعلا نم

 هئدايق تحت ةعم تيرفسا اذ اذاملا نب
 تقولا كلذ يف ءيش ءارجا ينكمي )ل ج

 رخاآ لحل وا يدلبل ثهجوت تنك ول يناف

 يمادعاب رمأي برو يبلطب يبارع دمحا لسرال
00 51 

 ةياهلا ةياغلراودلار فك يف تيقب له س
 4. 'هرفأ تهجوت لب كانه قبا )ل ج

 لا ةكبا

 هجوئتو كانه ةصرف زهتنت ل ا

 ةي ويدخل بانعالا::فرطل اهنمو ةيليعامسالل
 ترخأت ا تنك ولو كلذ نم نكمتا مل

 .ةاراكرا ' ظابض دحا . ةيليعاهسالل :هجوت اخ ةناف
 كلذ ىلع انعيمج هان دسح برح

 14 ةنساذ 11 يف نجل ا ىلا ديعا كلذ دعب

 راما ءايضعا فدسا

 يدمح ديحم يصولخفطص» رانن# ديحم
 دا ل 2 ا عا 0 ار لا

 سخي سيئر اا

 رصمب قين ١ بلاغ يلع

 بويأ ليعامسأ

 لاعلا دبع كب جرف باوجت#ا رضحم
 45 ةنس ةبحلا ع؟ دحالا موي يف

 بلظ ويلا اذه ةسلجي ررقل ام ىلع نب
 يأ 8 كبك لكسو لاعلا دبع كب جرف

 كيسا أم

 لاعلا ':لبع خزف

 سس

7 



 يدل ياس نايلس ن أ ةتعمس د ىذا ١

 اييف لصح ناك ناف هيالاب ةيشنملا ْ ناك

 لوؤسملا وهف 'يث

 ىه يأس نايلس 1 َج

 قرحلا نم راص ام رت وا عيسن ملأ نس

 ةيردنكسالا يف

 .تراظم اللا بابل سمح اكل

 ىلعاب نيرجاجلا سانلل تلق انا أهدنعو نيرا

 نايا ام فر هذا ام
 نابلس لتقيلف ةنجلا لخدب نا ديرب. نمو يأس

 ريق لسف ياس دبع 2

 كلذ ىرجا
 سس

 قيرحلا
 اذا اذهو ياس نايلس هنا ليدحلا“ ج
 نالركا اسعلا ةفرعب لصح بهلاو قرألا ا

 نك يف !درظمأ ناك_ يذلا: وه: ياس نابلس
 ثداوحلا نه لبق نم ةيردنكسالا يف لاعالا
 يبارع نيبو ةنيب لصحت اعأد تارباخملا ناك

 لاح لك يف هريشتسي يذلا وهو

 ىرجا يذلا وه يناس نابلس رذئتيح س
 اهبم دعب دلبلا قرح

 بهلا ىرجا بذلا وه ةرورض 2
 قرح إو بهنلا نأ تباث هنا ماد ام قرحإو

 يذلا وه ياس ناهلس نال ركاسعلا نم لصح

 يبيو رمأي ةيشدملا يف ادعاق ناك
 | 1١1 يف تقولا فقيضل نيلا ىلا ديعا

يأ ١7 تنيتالا موي يف
 001034 هس ه

وكذملا قدنح ديمم راضنتسا
 ر

 ' ماقال نجلا نم
 ةمزاللا ةلكسالا سيئرلا :داعس هيلا هجوف هلوجتسا

 ظ يتأيس اك اهع باجإو
 ةيشنملا ق مك ياس ناهلس نأ تلق 0

 2 ناك اذاهف ىو رمد

 ةناف دلبلا نم جورخملاب رمأي ناك ج
 هنأ ىتح سانلا عيمج ىلع دئاز ذوفن هل ناك

 ةيشنملا يف اًماد دجوي ناكو ديري ام لعفي ناك
 مهفالخو طابضلاب عينجيو ىرخا مايا يف

 هسفن ءاقلت | تناك له س

 نجا ماب وأ

 رظان رماب نوكي نا دب ال عبطلاب
 ا ةقاد تناك تاناكملا نأف ةيذاهجلا

 دمحأ قح يف م كمي نب ررضلا قحلن ياس نالس
 0 ذملا يبلارع 0 هداحت|و < يسب مالكب قاع

 هنم طابضلا يقاب فول بجوملا 0

 يقارب عيدجي يماس نايلس ناك له س
 ةيردنكسب |وناك نيذلا تارالاربملا

 ةريثك معاءاقجا تناك ج
 ةيطبضلا يف تايعمج تلصح له .س

 ام هاو ازجتا ف

 ةيادبضلا يف تاوغمج لوصحب ملعا )
 ىرخا لفاحم ينو ملزانم يف اهداقعناب ملعا انا

 رشلإو رزملا ىلع اضعب مهضعب نواعتو طابترالاو

 هبن يذلا وه يأس نايلس نا ينغلب 2

 قللخا نوكي نا دب الو دلبلا نم جورخملاب

 رم يسوم دوووم 4
7717111111 

 بول" _, ا 1 4

0-0 7 
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 ا

 0 وومكلا م

 ةطقلاب هلا نيس

 ةياعبضلل هيلا نوهجوتي اوناك امال ج
 هبلع نوعيدجي إوناك رذقيح نبأ س
 هلزتي نوكي اه َج

 ةنيعم ةهجج يف ميا تجاب عسل ملا

 و مم عمجا تك أذ قال َج

 يباختلا ىلع هانب اذدمم نينزغغسلل كهجوت

 ةعرقلاب
 هللا د2 شل ناك عيش فرعت هلأ ُ

 كل نم ميدن

: 

 ينو سانلا عجن لاوقاب بطخمب ناك َج
 ةرخلا

 دض لد معيجتل 7 نك بك 0

 نييوابوروالا
 ىلع نودعتي المنا لوقي ناك لبال ج

 اًيدفا رسإرا بحت يد 0
 كلذ: ريغ ةلوقي ناك يذلالف نب

 مدعو ضب عم داجتالاب لوقي ناك ج

 0 وش ءارجا

 ل ا نأ تعيس اما س

 مع ةنس ونوح [10 هللا ١
 جرخيت) مويلا كلذ 0 نا ج

 ةبدلاو بل لع اهدا
 هجو رخ مدع ىنعم يف كمت يذلا | نس

 روك ذملا مويلأ يف لزم نم

 اذهيف جرخي ل اذال ةنا تركتفا دق

 تلق اًريخإو هب مكحا ةقيرط ىلا ردتقا لو مويلا
 ماع انبر نأ يسفنل

 ا ا والا د يا ا ان ١ اسس يأ “يوك د 05- ةااو

 ىف كلا كيحو ابا تل يولع ضن ب
 كيلع ىنخ الو نياذنقتسملا يساغا لوتغاص

 جوخ مدع ةيغيك يف هارت اغ اجي رص دفأف ءيش
 هلزنم نم ةعقاولا كلت ماوي لب ديك كسلا

 0 نرأب 5 اهعيمج سادلا نأ 3

 دب ال ةناب اضيا تنكح انإو ريضل وُه هجورخ

 ريض هريخأتل

 لاقل يذلا ريخأت ريض وه ام نس
 ةليتح نوكي نا اما ةنا ةّيأر يذلا ج

 ةعفاولا ىف لخادت هل وا نايع

 برضراص دق م5 ةنس ويلوي ١١ موي س

 لح ئاب تك تناق ةيرادكسالاب عفادملا

 لع هةر مأ ةرض تع و

 ايف نابرع لوخذ مدع لجأل تالوقورألا

 ةهج يأ يف تنك موي ينث يف س

 زومرك ةهيجو هلمرلا ةهيل تهجوت تنك َج
 هانب ةيردنكسالل لوخدلا نم نابرعلا عنم لجال
 يبيك كب ىنطصم نم انل هاطعأ وبس هي ل

 تدجو راهللار خا يف يعوجريو ةيطبضلا رومأم
 زيلكنالا نا نولوقتيو نيجراخ يلاهالاو ركاسعلا

 تاو اهيف ةماقا :دحال ينب الو دلبلا ماتس

 0 هجولت ر 2

 كانه ةظر والا
 اندلا كي انك ترظ انآ ب

 تابونملا

 اهي رمال ع
 0 ا 0

 تايالالا تناكيبإوطل| ب

 دودح يف مم لك اهرتخل ةسقم ةيردنكس

 تادلجو تهجوتف هبت أو |

 برض لذعل هنأ س



 45 ةنس اذ 0 يف يناوج اذه هربخا

 هللا دبع ليدنق

 نيذلا نيل اغشلا ناذ لك عمو . هباوج ةمث

 فدصن لغتشي نم مهنم لب نييدتس. يعم |وناك
 ةريجل ١ يلاها نم مهيفو نيهوي.لغتشي نمو موي ٠

 اد ل ب سلاح هدباعج 1 ار

 نيا ىلع دعب نأ ذأ :ناوتقملا_ َنَر عا غلب

 تيرجا ةثداحلا عوقوءانثا يف هبحاص ةفرعمب مادحلا

 نم ةيبرعب هتقنزو شيحملا باب قلغ رخالا انا
 يشب ردا ملو يئالءزو انا هب تمثإو فلخلا

 رشنملاب نيمادخلا دحا نوكي اهرو كلذ ريغ

 مربخأو ماحملا عسل دعص ش.حلا عبات وه يذلا

 قوف | دوجوم نوكي نم ثيح هرونم نم كلذب

 مامأ عراشلاب ثدي ام رظني نا ةنكمي 0

 هخضراتب يباوج ةمث كه ةيفنحإو ةيطبضلا

 ةلا دبع 5

 لوتغاص قدنح ديمم باوجحسا زضحم

 دحالا موي يف ةب ردنكسا نيلؤنختس#

 145 ةنس ةجحلا 17

 41 ةنساذ 1 موي ةسلجب ررقث ام ىلع <انب

 ديرما للطب هي را ةراظلا رح دق
 نيظنحت-ىلا ةطروا يساغا لوفغاص ق دنح يدنفا

 هجوو هيراتب رضح دقو مزال وه اع هباوحتمال .
 اننع باجإو ةمزاللا ةلبسالا سيئرلا ةداعس هيلا

 قا
 نبظنحت#م ةطروأ يف تنك تنأ "ب

 ذره

 تايالالا ىلا تلقتنا مث معن ج

 ةيريدم يا نم 2 1

 ةييرغلا ةيريدم نهج

 نيظنغسلاةطروا ىلا كبضتنا يذلا نم س

 ١ اهيل كلقن:راض يالا يا نمو

 تبختلإو نادوسلا يالا يف تنك ج
 يثابزوي تنكو نيظنت“ملا ةطروا ىلا ةعرقلاب
 نيظنهتسملاب لوقغاض ىلا تيقرتو يالالاب

 < كلأسي اع نوبسوتلا دين نادوصتملا ج
 20000 دككآلاق ةيكيانحان ودب 0 1
 م ةيلعت.اع انل لقف نييقتسملا ةموكح لا ةمدخ

 للك ةساوتدب 11 ةهقاو
 نينثاو كب جرف عم 57 تنك يا ج

 لدعم لمعل تايالالا نم نيرخا هيساغا ل

 00 الاب انذوجو ءانثا ىو يرابقلا زيخمي

 '0 دف رءالا اندجو دللا ىلا انرضيغ ربخلا

 ضعب لخادت نويسوقلا مع دق س

 كتامولعم يف اف ةلتقملا كلت يف نيظنمتسملا ركاسع

 فدل

 ركاسع نرم دحا لخادتب ملعا ل 00

 نيطزتسملا
 باب 05 يلا يلصلارظس 1

 هيطبضلا
 3 ردع الا عطار ع

 37 دحل هناللا | لوق هرق ةهج يف يبيعت راص زيخلا
 لوصح عن.» لال كاع عوام لاني

 دي دج ”يش

 ناك يتل١ تايعيجلإاو لفاحلاب بطخملا هواقلاو ةيردكسالل ميدن هجوت كغلبي ملأ س
 اهيرحي

 ا هجوتا ل نكل كلذ ينغلب ج
 3 عم طلاخي نك ليدنف ديسلا نأ له 3

 | ةيردكسا تايالآ يف نيذلا ةيركسعلا طابض



 يرضملا مهربا ةخايشب جرعالا ةيواز .ةراحم
 ماجي يامح يتعادصو كولم هيطع زيشلا, لزنبب
 تنك ةنس وينوي ١١ دحالا موي يفو ةيظبضلا

 ابيرقث 6ةعاسلا يفو مث لخاد نم ماحلاب ًالاغشا
 يدنفا ميلحلا دبع وعدملا ملحملا مايا ىلا رضح
 ىسنم ديحتو انا مثو مانا ةمدخ يحاور ديخا“

 0 نم ماحلا باب لفتب هزيج وبا دمحإو

 ناكو هيف اننوك ةلاح ةعم حاتنملا ذخإو انلفقف
 يدنفا ليعامبإو يدنفا ظفاح اهتقو !ًدوجوم

 ماجاب وكرا اجإوخلإو يىلدرجلا نسح جاحإو 6

 للملا كابشلا راما تيدا لع 7 00١
 تي اج انك نحو ةيننحا مأيأ را 0 ١)

 لئق الو برض ال ايش ترظن امو رات نر
 ماخام اما ممر رحب دحا تراظن الو هفالخ الو

 4؟ ةنساذ 15 ىف هملعن يذلا اذهو

00 

 دمحأإو ىسنم ديحمو ىنوم نسح ىلأ نس
 هزيمج وبأ

 عقوت أم ائيش مترظن ام مكن مكتبوجاب متحتوا
 ميهربأ ظفاح نأ عم 47 ةنسوينوي ١١ موي يف

 نا اولاق وكرام اجاوخماو يدنفا ملحلا دبعو
 ىلتقلا ددع نع مهنوربخي اوناك مالا ةمدخ

 نيلئاقلا متك اذا اع ةحارص اوديفت نا مزليف

 مكفالخ ةمدخ ماهناب دوجوم وأ ىلتألا ددعب شم

 41دنس اذ [5 يف موربخا
 5 يشب مانربخا ام نحن . مماوج

 هب ماحلا افإو اقلطم اًميش انرظن امو مالا لخاد

 نييدؤتسملاو حوطسلل لصوي مس هل رشنم
 مايا اوهجوتو مهءاوأ فرعن ال هدياعص م رشنملاب

 مسيئر ىوس نرالا ىلا |ودوعب مو ةرجاجلا

 خه

 رشنلا يدخت-م دحا وه نيلوتنملا نع مربخي
 'يغب انربخا الو.ائيش'انيأر اف نحن :امإو روكذملا

 45 ةنس اذ 19 ىف انبإوج اذهو

 هزي وبأ دهحا ىسوم نسح ىسم كيج

 ررخما هزيمج وبا دمحإو ىبوم نسحو ىسن» دهحم
 يدنفا ظفاح ربخم نرك يذلا ن :نأ ملعب هالعا

 11105 نمو ايلا بحلم 2 ما
 ربا تا ١١ ةعقأو 0 0 1 2

 رشنملا
 رس 0 هيف 8 سيئر قنا 3

 8 هن ا وعي ما

 بحاص نوربخي ناك نيذاا مث نمو نيلوتنملا
 ةيمولعلل نيلوتتملا ددع نع ه<اففرو مالا

 مزاللا ءارجأو
 :.ضكس ميقمو هللادبع ليدنق يسأ َج

 ادام نم صخت وه 0

 8201 إو اهريغ اذلب فرعا ال يرغط نمو
 انآ تافو يق ةيردكسل .قرضحإ يذلا 0

 ماها نيل ابز سيئر يتعانصو ايلا ةيريدم نه

 موي يف نا وه ةلءا يذلإو شيحملاب ينماقإو
 ماا لكلا ديفبلا ليتح ناك يردك كنق
 املا نك يناف انآ وكلا ذلو سايق ع
 نيلابزلا عيمجو بابلا فلخ ةبرع تيقزو
 0 م ادحا ترظن الو شيحملاب يم اوناك

 يدنفا ظفاح ربخا نم معا الو ماحلا لخادل
 كاذ يف اولتق نم ددعب هيحاص يدنفا ميلحو

 ممدحا نا ةعقإولا ءاهتنأ دعب زئاجنا نمو مويلا



 نإوضر ناض ةيفونم سومثرس يدلبو نيظنمحتس#
 /1ةنس ونوي ١١ دحالا موي يفو نيدلا فرش

 "أ سلا ينو ةيددا لوق رقي اخ تك
 0 تأصح 1 مغ يدنفا دهجا رادكتملا

 برعلا دالوإو عدا تانب عبسلا ةهج يف
 (كباص) اونقي ناب ركاسعلار ا دكحلارما اهتقوبف
 ركاسعلا عيج اهتقوبف حالسلاب لوق هرقلا ماما
 نيفتثإو انيرقسإو هرمأ بسح حالسلاب تفقو
 1 نأ را تورخلا دعبو ةيورقلا د
 ريغو انلخدف لوقهرقلا ىكلا لخدنو حالشلا:
 قرشا لق: الو برتخ ادهغا تيار اه ك3
 تحبس او اًنلظم كلذ كم ايش ترظن 3

 هنأ تعمس طقفو دحا لتقب كتي اًنلطم أ دخا

 اذهو برعلا دالوإو جرفالا نيب هقانخ دجوي
 41 ةنس اذ 14 يف 1

 يناطقلا نإوضر
 ىسنم ديحمو هزيمج وبأ دمحا ىلا س

 دبعو مهربا يدنفا طفاح ةحضوا اع كتم دافيل
 مزاللا يرجي و رظنيل ىرحم يدنفا ميلا

 ليي
 ينكسو ةيردنكسا نم هزيمج وبا دمحا يهسا

 يتعانصو يكلم لزنمب لاس نسح ةخايشب يرابقلاب
 ىبنوي ١١ دحالا موي يفو ةيطبضلا ماجي يامح
 لخاد نم ةيطبضلا ماب ًالاغش تنك 41 ةنس
 مانا معم رضح يرن رح عاقل يو
 نم ربخإو ماهلاب يدنفا ميلحلا دبع وعدملا
 نسحو يسنم دمحمو انا مثو ماهلاب نيرضاح 0

 حاتنم ذخإو ءانلفتف, ماجا باب لفقب يسوم
 اكو لخاد نم هيف اننوك ةلاح ةعم مالا

 3 لطملا كابشلل لباقم 5 0

 | ف نيسلاج نو ةيننحلا ماما عراشلا ىلع

 0 اًدحا ترظن امو منع دعبل اب مالا شوح

 000 معا ادحا انرظن الو بهم الو برض الو لتق
 0 ةيلمت ام.اذهو مايا ماما: امر

 46 ةنس اذ مه ىف : 00

  هزيمج وبا

 يناثلا باوج

 | يكن ةيردنكسا نم ىسنم ديحم يبسا
 - تايزلا يلع دمحا ديس ةخايشب ينيراوملا ةهج
 مامي يمامح يتعنصو هيجرتكلا خيش جاحلا لزنمب
 7 تنك ةنس وينوب ١١ دحالا موي يفو ةيطبضلا

 7” يبرع 4 ةعاسلا يفو لخاد نم ماخلاب ًالاغش
 ماهحلاب يدنفا ميلحلا دبع ماحلا اعمر ضح 5

 دمحإو انا هو ماجاب نيرضاح اوناك نم ربخإو

 هانلفقف ماها باب لفقب ىسوم نسحو ةزيمج وبا
 70 نم ويف اننوك ةلاح ةعم ماجلا حاتنم ذخإو

 "0 هيسدنفا ليعاولا اهتقو ادوجوم ناكو لخاد
 . اجاوخلإو يلدرجلا نسح جاحلإو يدنفا ظفاحو

 0 لباقم تبوارك ىلع نيسلاجو يلدرجلا وكرام
 0 اما عراشلا ىلع لطملا كابشلل

 0 امو منع 0 مادا شوح ُْ فكيسل اج

 ري دحا انرظن الو بالو لتق ادحا تراظن
 7 ةةةنساف عه يف. ةلعا ام اذحو ماملا ماما امر

 ش ىشنم كيم

 | دبع ةباجأب وت اع ىسهوم نسح لكس

 000 0 يفأي 5 باجاف يدنفا ظفاحو ميلحلا

 يكسو ةبر دكسا نم ىسوم نسح يبسأ ج



 0 ش

 ان ا ياللا لبس ل نيت نحر عا

 مي 3 3

 ىأ برض وا لتق !ًدحا ترظن الو اهضعب يف
 تانذ ديم هخيراتب ”ةلعن اهءاذهو قرد ١

 قبس أم هجو نع نأديز ديحم نم س

 /باجاف ٠
 ا يركع كراذيز ديحم يبا ج

 جاهوس ةيريدم شيديع يدلبو نيظنخس“
 1 د ١١ يو رماع هبر دبع ناض

 مويلا يفو ةيطبضلا لوق هرقب اًرينخ تنح

 2 +. ةعاسلا نه تنيعت مرا

 سيلوبلا ركاسع ضوا. ةيطبضلا ىلعاب نوجمم

 اًريفخ تيرفتسإو شوطرخ ةقرس لجا 0
 الو ابشخ ىتلا اذحا ترظن ام انإو حابصلا

 حسا ١ ناف كلذ نع الضفو علو يف يصع

 برض الو لتق اًدحا ترظن آم اذكه 2
 ناجم ابي نلبلا نإ تسبس طلقو قا

 ناديز ديحم هنرات يف 2 يباوج اذهو
 أم هجو نع يريشبشلا ديجم نم ل

 باجاف
 ذك ١ يركسع يريشيشلا ديم يبسا 5

 موي فو ةر#ا ةيريدم يديم ن + نياضزوتسم 1

 ةيطبضلا لوق رار ١١

 لصح روك ذملا مويلا نم

 ةيطسقلا هاو تل انا

 0 0 هربخأو ا 0 1 هجوتأ

 تهجوتف نحن ملف هربخال تهجوتف ةدايز ركسع

 نابللا لوق هرق نيب ةتدجوف نابللا لوق هرقيلا

 ينح دمحا .واجلا عم ائقاو تانب عبسلاو
 هجوت يل لاقف مزاللا لوقبسجا ةتربخاف |

 95ه ١

 ١ يرجي و رظنيل ةقيفحلاب كلذب ةيلعت

 ريق بلا ع ماج ١١
 ةيطبضلا تدجوف ابيرقن ١١'/ع ةعاسلا ةيطبضلل

 الف + زيرطلاب ف2 ترظن امو قادر ف

 تعم الو برضو بهو لتق لثم ةيطبضلاب

 يرافتشلا ديم
 ام ىلع علطا يح يدنفا ليعامما ىلا .س

 م ةنرظن ام. ةلعت اع دقو يهرب ظفاح لاق
 41 ةنس وينوي ١١ ,ةعّقإو

 000 لا

 للا دبع يخل عم ةيطبضلا ماهح لخاد تنك
 جالا ا اجا يذنفا ظفاحو 3

 00 ةيفنحلا ماما عراشل 0 لطلا 0

 نيطلاءو 3 ةهج ىلا نيرئاس نيظنتسملا
 رجشأ ل يت) مرت اننو يصح نيلماح لاغالا عم

 ةتنص الو ةسا فرعا ال يركسع صخشو الا
 ىلع ةعقوا ةجضاتإ هفرعا ال اغرفا اًصخت برض

 مايلا تلفق كلذ ترظن .اهلف ًاليتق ضرالا

 جابصلل تيرفتسإو بعراإو فونحا ةلش نم انياع
 ظناح انفم كراكو لزنمهل يخأ 2 تهيجوبتف

 ' افوخ نم ىتح وكرانو نسح جاحلاو مهربا
 ٠١ هب معن يذلا اذه اغا ٍفراد ءانيس وكرام ىلع

 1 قح لعامل 35 يدان غ3

 ةعقإو موي ةيشدملا لوق هرب: ايركسع تنك كنا

 00 نوحي اعيطو لع 3

 اع ديفت ن نسا مودل ١ ىف لصح

 مزالل

 ك7 يركسعلا يناطتلا ناوضر يسا ج



 لصح نا املو ةيطبضلا لوق هرق ءارتخ نيض نم
 اًبيرقل 5 ةعاسلا هب عراشلاب سانلا ضكر

 يثابنوالارما هياطغ يدنفأ مهربا وعدملا مزالملاف
 ةيطبضلا ءارو طقنلا ةدايزب ماس ىلع وعدملا

 كيبابشلا نم هزفقو نيجاسملا ناجي نم او

 كييابش مام ةيطبضلا ءارو نم !ريفخ تنيعتف
 مو حابصلا دحل ارينخ تيرغسإو نيجاسملا

 الو برض الو لتق اهيف نيعملا ةطقنل اب لصحي
 هيا 1 نحاول ١ دحأ نيرظن اموةقرس

 |د>ا رظنا لو ةيطبضلا تس قوف نئمالو

 14 اهلنا اذيك نبع الو سما الو لكل

 دهح ليخم

 يركسع
 يف هداعي اع يركسعلا فسوي هنيمره لكس

 باجاف 218 ةنس وينوي ١١ ةعقإو

 دل ! يركع كوي هنيمرف يهنأ َج

 اجرج ةيريدم ةيرادنزخلا يدلبو نيظنح-“

 تنك وذوي ١١ موي يفو تيبخ مهربا ناض

 يرج لصح نا املو هيطبضلا لوق هرقب اريفخ
 رما هيطع ميهربا مزالملاف عراشلاب سانلا
 ةيادبضلا ءارو. طقنلا ةدايز لاس يلع يثابنوالا
 دبع عم تنيعن دقو نيجاسملا رارف نم افوخ

 ىلع اًرينخ يثابنوالا ردب ديحمو نابلس ليلجلا
 مث حابصلل ءارفخ انيرمت-إو لخاد نر نجلا
 اضكار ادحا ترظن ام سانلا ضر تقو ن“و

 ةيطبضل اب بهن الو لتق عفي لو رخالا برض
 ىلع تجاه جنرفالا نا ريغ اًئيش تعمس الو

 2+ ةنساذ ع6 ىف ةهلعا ام اذهو نياسملا

 ديو هلييزف

 ىِدوي ١١ يف ةيلعي اع لالا ديحم لكس

 ل د درس ا يا ولا اس وج ا
.7 10 

 5 ةنسا

 0 ةنسوينوب ١١ موي يفو قوزرم نئسح ناض

 مويا يفو ةيطبضلا لوق هوقب اخ مق

 3 كيحم عم نتلا: لخآد اربح تبكروكذلا

 0 ادحيو نيرظلا نايلس دشارو بايد

 هيلع مهربا اًيرقن رضعلا ناذا لبقأ مث شيواجلا
 هلعش ديحم ربخإو نمل ١ باب ىلغ رضح مزالملا

 لاخدإو يناطسولا نجحت ١ باب لفقب شيواجلا

 "000 را بح نيزجملا دع ركاسلا
 000011١ ةعابلا دمع لخاد ترم نحلاب

 تعبس الو ةقرس الو آلتق الو ابرض ترظن

 0007 ةللد اهأ رق اذعو كلذ لثم انت
 لالا دمحم هخيراتب ٠

 قبس 1 هجو نع بايد ديحم نم س
 ْ باجاف

 0| 7 رع بايد ديحت يبسأ َج

 نابلس ناض ةيبويلق هيرطملا يدلبو نيظنمخ“

 )0 015 7 ةلس ويري ١١ موي يفو روشأع

 تنك روكذملا مولا يفو ةيطبضلا لوق هرب
  هلعت ديحم شيواحجلا عم نجلا لخاد ارينخ

 نفكر لصح الو نابلس دشارو لاخلا ديحمو

 مزاللاف ايبرفل 4 ةعاسلا ةيطبضلا عراشب سانلا
 لوخدب هلعش ديحم شيواجلا رما هيطغ مهربا

 1 للكو نيعلا لخادب نيناجلا ركآسلا
 2 لاما عم نجلا. لخاد تيرقسإو مع
 انجرخ 2-1512 ةعاسلا دحل تنام ةشاراو

 , و ةداعلا بيسح يناولا تايلإ تلح املعو

 ةجئاه ةلبلا نا نم تعمس ام فالخ اقلطم ائيش لعن



 نال ارابخا انوطعن 2 ينكي ملل انلقف 3 ِ 3 اغلب نيالث اوغلب نيرشع اغلب نيلوتخلا مثاه 0

 لخد ال م فسالإو نزحلا ةياغ انل لصدح
 ةيطبضلا ةمدخت ديزا وا 4 ةعاسلا تراصو ليللا

 ابيلع نوليجي !وراصو تايبرغ اورضحا

 مءولصوي. !وناك نبا ىلا يردن الو نيلوتتملا
 انلزانمل انهجوتف راها علط نا ىلا ماحلا يف انيقبو
 يلحلا دبعو مهربا هيسدنفا ظفاح انعد كو

 ن.- > جاخحإو يديفا ليعاهنا ةيخإو دهم يدنفأ

 ينفومس "يلع مفوخ نمو ىنتح ةطسوبلاب يحوبق
 ةمدخ هسوق دوجو.ه مالا اضيأو فراع جاحلا

 ةباعن ام اذهو هورظن اب نودهشي
 يرتيدوكراه - 5+5 ةس اطول لا

 ة ةفعي اع يركسعلا ريدب نسح لئس

 باجأف 4[ ةنس ىبنوي ١١ ةعقإو

 كا ١ ركسع نسم ردب نسح هنا جا
 ناض انف ةيريدم يف سوجرج يدلبو نيظزوقيسم

 /1 ةنس وينوي ١١ موي يفو ميهربأ ميلحلا 20

 هو ةيطبضلا لوق هرق رفخ نهض نم تنك
 ماما ةطقنلاب اًريفخ تنيعت ابيرقث 4 ةعاسلا

 دحل ةروكذملا ةطفنلاب اريفخ تيرمتسإو يقوبلا
 رضح ةروكذملا ةعاسلا ينو اليل 1! ةءاسلا

 ملف يرايغ دصنتب ك ١  يركسعلا لاس دبحا

 رجل | علط ىتح ةعم ارينخ تيرفسإو يفريغي
 اهيف اًئيعم تنك يتلا ةطقنلا ةهج لصحي لو

 دحانم تعم امرهقالخ الو 0 ١

 ينيعب ائيش ترظن امو بهن وأ لتق لصح هنا

 ريدب نسح 55 ةنساذ 14 ىف يبنإوجأ اذهو

 يركسعلا
 ما

 بيلجاف ئ ةنما وو ١١ ةمقاو

 ك ١ نم.يركسع سنوي فسوي يسأ ج

 ناضض ٌنيجلا .ةيريدم سجارج يدلبو نيظنخفم#م

 ف. تنكو ينوي 1١ موي يفو هدامح ليعابسا
 ولف نفكر قمح از ةيلمرفلا ةرايخ نيخ
 ىعدملا مزالملا" ابيرقث 1 ةءاسلا يف عراشلاب

 ديوزتب ماس يلع. يثابنوالا رمأ يدنفا مهربأ
 نجلا نايف نم اقوخ:.ةيطبضلا ءارو طفنلا

 دبععم !رينخ بابلا ىلع ةيطبضلا ماما تنيعتو
 رما مزالملاف نحيل ناجيم داز املو ديسلا ميلعلا

 مانميأتل هجوتي ىراب يركسعلا يريشبشلا دونم
 ىضم اهلف ةيادبضلل ةناعا لاسراب عبخيو ةطروالا

 نراب ينرماف يركسعلا رضحي ملو ةعاملا وحن
 تنكيتل ١ ةطقنلا تكرتف لاسرملا لجن“ هجوتا
 ماما هتدجوف عبخال ماقيأقلل .تهجونو اهب اًئيعم

 ةيطبضلا ليكوو. ظفاحلا عم نابالا لوق هرق
 يل مزالملا ةلاق اهب ةتريخاف طابضلا نم ةلمسو
 خو ريضا نا يل ةلوق ناكف طفنلا ةدايز نع

 هنن إو ةيايفلا ىلا هجن مافي اقل رشا

 ترظن ام انإو نا | دوجوم ناك ام اهقوو
 لثم “يشب تعمس الو امن الو ابرض الو التق

 العقلا ىاسلا ني ذيل كرط 1
 ةلعن ام اذهو كلذ لثم ائيش لعف ةطروالاو

 سنوي فسوي 45 ةنس اذ 4 يف

 هل ةلعي اع يركسعلا دج ديحم لثس
 باجاف 66 ةنس وذوي ١١ ةعقإو

 ك ا نم ىركسع دمح ديحم يمنا ج

 كف”راض انق ةيريدم ةشهدلا يدلبو نيلطزوتسم

 تنك ةنس وبنوي ١١ موي يفو ماس وبا دمحا



 ةهج ىلتق صخع لدا اذهو اليتق ضرالا
 ةهج نرم ةيبرع “يحن الك اناغ مث ةيطبضلا

 نويجم“ خرفأ اهيف كروجملا ةهج ند وأ ةيشنملا
 ضعبلاو ةيطبضلا جراخ موت مضعب و مهلع
 رجلا ةهجل ممر نورحي مث ةيطبضلا لخاد
 ديدش ففوخو : بعر اندنع لصحن مادا مادق

 ال تيثوهدم اندعقو كيابشلا زرئاتس انلزنف

 ا مهناف مالا ةمدخ فالخ يشب رغشن

 فنيرشع وغلب ىلزفلا ُُ اه نولوقيو اننوربخي

 انوط.: ال يبكي ملل انلقف نيمبرا وغلب نيثالث اوغلب

 تالا رخل ةياع ال لصف لا

 دلارا را < ةعاسلا راصو ليلا لعد الثا

 اوراظو تايزغ اررسا ةطقلا نك
 ةهج يال ..لقن يردن الو نيلوتنملا اهلع نولمحي
 انلزانمل انهجوتو راهنلا علط نا ىلا ماها يف انيقبف
 يجوبف يلديركلا نسح جاحلا ضيا انعم ناكو

 كدب ركلات كرام .اًجوتملاو ةيرردخلا ةليتلا

 ملفا فراق انين دلع انرخ نمانا لذ

 مهرباو دمحم نم لك هيف دوجوم مالا اًضيأو
 نودبشي ةسا اًركذنم تسل رخإو هبقل فرعا ال

 15 هلع اذ © ىف + -ةليز اناا
 5 ملدا دبع

 كح قدي ركلا وكرام اجاوزلا لك :ى

 تنككنا ةتبوجاب لاق ,هربا يدنفا ظفاح نا

 26 ةسوبوي ١ 1١ ةعقإو موي .ة.ظباقلا ءايع هدب
 مويلا كلذ يف ةئرظن اع دقأف

 روباوب يحوبتلا يلديركلا وكرام يبا ج
 ىيد اجإوخلا لزنب ينكسو ةيويدخلا ةطسوبلا
 قنوت ١١ موي يفو ماورالا يثايلم لكو
 نسح جاحلا عم ةيظبضلا مامح تلخد 4م ةنس

 - هوا

 0 عم  ةداخاأ دصتقب 5 يل ديب 0

 0 0 هب يذلا عرادلا ىلع ا كابشلا

 0 0/1 دلفب اني رك 6 ةعاسلا كلك 55

 ااا نالاو اك عدن ام تيل كو
 0 عمتجا ىت> ائيذف اًنيش رثكتو عيجت
 ركاسعلا انرظن مث يصعلاو تياابنلا مهديابو
 اهتحلساب اهباب مادق تفطصا ةيطبضل اب ةدوجوملا
 للي ناذو مولع ةناؤا 3 وانخ ن 1 كعب

 يقل | ةيفنحا 1 نابديو رضاحلا اذه فسوي

 عراوش ةثالثلا ةقق ةيرجبلا ةيقرشلا ةطقنلا يف

 4 أهيف بكار ةيشنملا ةهج نم ةدرأو ةيب رعل اذآو

 ةئيطا نيبظتنم سبالملا فاظن جرفا نيصخت

 11 ١ قيتالتلا نم امنم دعإو لكرع

 الإ ةعبجتلا صاخشالا نم ناك اف ةنس نيالثو

 ةيبرعلا ىلع" ارذن رشع ةسينخلا وحن مهنم مث نأ

 اولزنف برض ضعب مثوبرضو تيبابنلاو يصعلاب

 اوناك نيذلا ركسعلا هو ذخا 2 ة0لا نرق

 ةيطبضلا هولخدأو نيعمجتملا عادل ١ عم نيطلدخ#

 00 للأب ةلظ ىنانلاو ةعم 7 ا انو

 ىلا روكذملا
 غدص ىلا اعفرف ةهنط ةعم دجوو ةشنف هيلا

 نضرالا ىلع طقسذ هيف اهب هبرضو صختلا كاذ

 .ةيطبضلا ىلع الونم راك [صخلا اذهو 57

 قا كرمجا ةئدح نك ةيبرع يش الك تراص مث

 .مضعب وأهلع نوما جيرفا اهيف ةيشنملا ةويج نم

 ىلع ةنوهشهي ضعبلاو ةيطبضلا جراخ ةنوندعا

 انلزنف ديدشث فوخو بعر اندنع لصحن ماها

 "يش رعدن ال نيشوهدم اندعقو كييابشلا رتاتس

 ' هلوصو دنعف اهبا وه يذلا ةطقنل



 نم وي الا دود 2 لج 2 ةيطيدطلاا :

 3 اهنم نؤزنتيو كيابشلا فتورسكي منا 1

 اقلطم *يث * الو بهن الو لتق الو. برض لدح

 كيم م مضر نيذلا راشالاو كيش تعمم الو

 برغ نم نيتدرولا نيب يناطسولا ناك دمح .

 ةعمو يتوبلا ناكد ماما ةهجلاب ن ناك ملاس دمحإو

 ديم قرافم ةعبرالا ىلع ةقلا دو را

 ةيننحلا دنع يف يتلا ةطقنلا ىللعو هدرفمب مهربأ

 دبع ةيطبضلا باب ىلعو هدرفنب فسوب لالب

 ديحم ةنزخلا ىلعو سنوي فسويو كيسلا ميلعلا

 ناديز دمفع سيلوبلا :ةضوا نعو ند ديلا

 شوطرخب هطبض لجا ن٠ نوب* صخ# ىلع ريفخ

 هلعث ديحم ةيطبضلا لذاد نينوجنملا ىلعو

 ايما كاع مثو رافنا ةثالث هتففربو شيواحجلا

 ايش عا الو بايد ديو برا 00
 لاس يلع كلذ فالخ

 لصح انغ ىشابنوالا رذب كيم نع لكي

 باجاف تانل اخ رئاش نمر لا مويلا يف

 يتالاب
 ةيبرغ طسب دنس نم ردب ديحم يسأ ج

 ك١ يتابنوا تنكو ليل يبفعلا ناض

 اًدوجوم ت يك رو ذملا مويلا فو نيظنقس#

 تراصو ةج ١ تلصح اليو ةيطبضلا ل وقرب

 مهرب وعدملا م زالمللاف عراشلاب ضكرت سانلا

 نع ةلأسو نيراملا. ىلع حاص هيطع يدنفا

 نابللا دنع ةكرعم تعقو هل لاقف هضكر بس

 انقق حالسلاب ركسعاي (كياص) لاق مزالماف
 19 ةيطبضلا لخاد انفقوف انحالسب .عيمجلا

 ريغو ركاسع ةعبرا ذخ يئابنوا اي ملاسا ي
 مكسم حارو ركسعلا كخا لاس يلعف طفلا دزو

 (نيدوجوملارحسعلا يناب نيف. ] لاق مزداملا كيعف |

 فق يثابنوا اي يل لاق هعبو نحن اه انلقف

 نايلس ليلجلا دبع مو نجلا ىلع نييركسعل اب
 كذخا اناف كسنال هبتنإو فسوب  هيليءرهو

 ترا الو نعل ]2 يدم تلقو و نييركسملا
 اذه .تانل انلبا  ىح ايها الو. اب رض الو البق
 ند دبع هخي راتب ةيلعن ام

 نأ تح ىلذيركلا ميلحلا دبع ىلا 11

 ولكل ةنابا ةعاجاب دو مهربا يدنفا ظفاح

 ةنسوينوي ١١ ةعفإو موي ةيطبضلا مايخحم كعم

 اين. هترطن امو هلي اع دنقل ١
 14 ةسائ 5 ق

 ىينوي ١١ يفو يلديركلا دبمح يأ ج

 ذخال ةعاسلا ةيطبضلا ماهح كلخاد 27 ةنس

 مههربا يدنفا ظفاح دجوف هم ينلعت ةداولا|

 .ى:رسح جاحلاو ديمم .يدنفا ليعاسا يخأو

 يلديركلا وكرام اجاوخلاو يوبقلا يلديركت]
 يدنفا ظفاح ثريخاف يراظتنال ماهلاب نيسلاج
 ةيغلاا لإ نيلزان نيظنققسللا ركاسع تراظن ناب
 يل هلوق ناكف تيبابنلا نيلماح يلاهالا مهامإو
 كبح نعم يرن دهر دس كانا 1
 ركسعلا ىلع ةناضض قرفي ةيطبضلا مزالم مالا

 ةهيج دكر و رع ترضح ءادنالا يفو

 لكرع ةئيطا نيبظنم نرفا نينثا اهب ةيشنملا

 ترد ةلثو سيل ىلا نيالثا نم نم مم دحأو

 ةيطبضلا ماما يلاهالا ةلج اني
 مث هيف لصح ام لعن لو مهم دحإو ضكرو
 ماما نايبديد اًتفإو ناك يذلا يركسعلانإو

 هجن“ هعم دجو و هشتفو رخالا بلط ةيفنحلا
 ص هعقوأ هغدص يف اهب هب رضو هنم أه ذخاف



 يدفأ ”لعاجلإو انآ ماك كلخذا قوالا
 ملح وه يذلا مالا هوانا رخآ كدي كلا
 راوجي يسولج قفتاف ةعم ةثداحلا دصقب يدنفا

 ةيفنحلا هب يذلا عراشلا ىلع .للدملا كابشلا
 رغشا ام نييختلا هجوب 1:ةعاسلا كلذ نآكو

 ايف اًميش رثكتو عيمجت تأدتبا سانلاو الا

 يصعلإو تيبابنلا ممديابو ريغ مح عمجأ 2

 تنفطصا ةياطبضل اب ةدوجوملا ركاسعلا انرظن مث

 ةنانيلا قيرفت راض نأ دعب اهتلساإب اهياب مادق
 نابديد رضاحلا اذه فهوي لالب ناكو مهلع

 يتلا ةيقرشلا ةيرجلا ةطقنلا يف يتلا ةيفنحلا راوي
 نم ةدرإو ةيبرعب اذإو عراوش ةثالنلا ةق يه

 سبالملا فاظن حرفا ناصخ اهيفو ةيشنملا ةهج

 نينالثلا نم انزم دحإو لك رع ةئيلطلا نيمظنتم

 ضصاختالا نم ناك اق ةنس نينالثو:نيمخلا ىلا

 !ًرفن رشغ ةسيخلا وحن منه مث نا الآ ةعيجلا
 ٌضعب موبرضو تيبابنلاو يصعلاب .ةيبرعلا ىلع
 هوذخأ مدحاف ةييرعلا نم اولزاف برض

 نيعيجتلا يلاهالاب نيطلئنم اوناك نيذلا ركسعلا

 يناتلإوةعم ةولعف' اع انيأر امو ةيظبتشلا ولحد
 ىه ينل ١ ةظفنلا ىلا روكذملا فسوي لالب هبلط

 ةجضط هعم دجوف هشتف هيلا هلوصو دنعف اهيف

 يترفاكا صخلا كاذ غدص ىلا اهعفرق رفلوفير

 ايم بضرالا ىلع هلع يف طقسف هيف اهتلطأو
 هيطبضلا دنع لوتقم لوأ ناك ضغلا اذهو

 ىا كريخلا ةهج نم ةييرع يَ اذك اوراص مث

 مضعب و اهبلع نويجت جنرفا اهيف ةيشنملا ةهج
 كاب لع ضعبلاو: ةيظبضلا جراخ هز تولع

 مادق نم رجلا ةهجل هر نورجي مث. ةطبضلا

 انقلغاف ديدش فوخو بعر اندنع لدحنل ماخلا

 . انربخا ةفرب دعبو نيشوهدم اندعقو كيابشلا
 - نيرشع اوغلب نيلوتقملا .ث اه ملوقب ماحلا ةمدخ
 01 ينكي مل التف تييعبرا اوغلب نوثالث اوغلب

 | 1 الا, نزخلا ةياغانل ل صح اننآل !ًرانخا انواتعت
 ارا وأ 4 هءاسلا تراصو ليلا لخد' ال

 اوراصو تايبرع اورضنحا ةبابضلا ةمدخت

 يأل وصوب يردن الو نيلوتنملا اهلع نوليحي
 انهجوتراهلا ماط نا دحل مالا يف انيقبو ةهج

 يلديركلا نسح جاحلا اضيا انعم ناكو انلزانمل
 ىكرا» اجاوخنإو ةيويدخلا ةطسوبلا يحوبق
 000000 افرح نماتاىح لديكلا
 . برعلا دالوا نم هيف دوجوم ماحلا اًضيإو يدنفا
 ام اذهو ائدهاش ام اودهاش مءامما فرعن ال
 ١ ظفاح ةملعن

 45 ةنساذ ؟؟ يف دحالا

 ظ يئابنوالا لاس يلع لا
 0000009 ةرمإا تك كنأ يح نع

 اس 17 ةسوينوي ١ ١ ةعقإو موي ف ةيطبضلا
 نأ يضتفي مولا كلذ يف عقوت ام ةفرعمل لاح

 .نرم كنا ثيح ةلاعت امو ةنيألر أ ةفاك ضوت

 011 رت كلا طوبملا ركاشتلا ةيشابنوا

 0 مهنا 00
 ْ نايغ البام ةرصعم نم ماس يلع يف 10

 ١ ةظراوا ك1 ةيكانول نم ا 0

 ةيطبضل اب تنك ةعقإولا موي يفو تيظنجتم
 00102 نال تراصو دلبلاب ةضيللا كضحاللف
 مهربأ وعملا مزالملا يفرما ةيطبضلا ماما نم
 از جرد ةنولملا ظفنلا ةرايزب هيلع يدنفا
 ' افرح نيجاسللا كييابش اع ييرغ نه ةيظبضلا
 ١ يفرغ معه تفقو انإو كييابشلا نم ملظن نم

 م



 تت ىلا ل

 نيجاسللا تنباع مث ةهجلا كلل اوهجوت ناطباضلا"

 كيابتلا ين لح اك اسمو ءاغرغ ف
 اا نم مهلع راجمالا يدرب معنمأ ترصف

 طنتن داز هيالع يدنفا مهربأ مزالملا كتبا

 ليل ؟ ةعاسلا وحن يرفخ ةطفنب تلضفو رفخملا

 تقولا نم لتسإو فسوي هنيمرس يفريغ اهدعب و
 0 ترضح ملستا دعبر: روكذللا

 ركاسع نم نيسح ماه نايض طويسا ةيريذب *
 نم انيقب اننا ةيفيكلاو كولب يح ١ نيل ١
 هيطع يدنفأ مهربأ ةيرادكت تيت ةلظر والا

 موي فو تيموي وأ مويب ةعقإولا لبق مزالملا

 ةهجلاب ةنئاكلا رفخلا ركرمب اًيعم تنك ةثداحلا
 ةيسحلا راوجن ةيطبضلا ناويدب ةيرحسل ١

 سانا ترظنف رصعلإو رهظلا نيب ربظلا دعب نم
 لوق هرق ةهج « هقانخ» لوقلنو ضكرت 0

 ةيبرع بكر ةيطبضلا ليكو ترظنف نابللا
 ؟ ةعاسلا دحل رفخلاب تدعقو ةهحلا كلتا هجونو

 ىثابنوالا ماس يلع رضحو ءاشعلا لبق لقاوا

 ةنقوأو :«ركذتم نكأ ل كولبلا نم دب
 ةيطبضل اب لوق هرفلل تهجوت انإو يلم ةطقنلا يف

 ( فسوي لالب)
 كباوج نم انا كح :يهربا ليحتل ١

 ةمنلا ىلع هيدرو تنك كنا نييت هالعا ررحلا

 ةلضوم ةطقن يف يا جراخ نهد 100
 اهيف دجوي يذلا هيدرولا عراوش ةعبرا ىلا
 .ةناويد جراخ ثدادحي ام ةفاك ١ًرظان ََن 15

 ةيرحبل ١ ةيقرشلا ةهجنإو ةيلبقلا ةهحلا يف ةيطبضلا

 27 ةنساونوي ١1 ةثداح موب يف هنا مع دقو

 2 قوف نم يصعو تييابن ير ابراج ناك

 برضلا يف اهاعتما لجال قيرطلل ةيطبضلا

 ةيلعت امو ترظن ام ةقيقح انل توت نا يضتقيف

 نوري اوناك نيذلا مث نمو صوصخلا أذهب

 نيذلا مه نمو قيرطلاب يصعلإو تيبابنلا كلت
 نودب كلذب رمآ يذلا نمو اهنوذخأي اوناك

 ١ تنا كنا ثيح ايش متكت نأ

 كرفخ ةطقنب عقوت م عيبج ماع

 جايطأ تو ند اًماد اًفتلم تنك يننا

 ابيلع نيرثاكتملا نينوحبملاو نسلا كييابش ىلا

 كيبابشلار سك نم مهكمت مدعل راجحالاب مهضرأد

 ىلعا نم تيب الو يصع ير راظنأ مو

 الواهب ارضاح تنك يتلا ةهجلا نم. ةيطبضلا

 ىرخا ةيج نه كلذ يرب تهاع الو ترظن
 مهربادمحم 55 ةنساذ [؟ يف

 ديم لكس: ام ىنعب فسوي لالب ىلا "س

 باجاف ميهربأ

 ىلعا نرم يصع ير تراغن ام انا َج

 اًهلطم كلذ نم ءينب تماء الو ةيطبضلا

 ةرورضو هيدرول

 0 مهر 3 0 ظفاح ىلا

 ةيطبضاا

 ةتفرع 0 موي 10 1 كياعا, رمال

 خوف 7/8 ةنس وينوي ١١ ةلتتم ىف لخادتم هنا

 ةدهاش اه يسع ةنحلا نع

 يذلا 66 ةنسوينوي ١١ موي يف هنأ ج

 ةيردنكسا ةئداح هيف تععقو يذلا دحالا موي وه



 رخآ قيرط نم انرس ةدوعلا ءانثأ يفو ينابانم
 مغمض نرم برع دالوا صاختلا ةلمج انلباقف

 ركذتإو ةقو رسم ءايشا نولذني |وناك دالوإو ءاسن
 لقن نيراجلا صاخشالا ءالوه نبب ثرظن ينا
 ةعم نكي مو 0 بال ايركسع ءايشالا

 ال1 تليد ن
 تاحاضبالا ءاظعا 0 16 كيج ا 0 ١

 ىه ةنالا يوصل اذه نع ةيفاكلا .: ةقيقحلا

 صوصخلا نم امأ هل اهلا قه :نح ين دعو[ فلا
 بيصا يلو يننباصا يتلا ضوضرلاو تاحورجلا
 يلع ديحم يفسيلاو يكسور وذور ويسم |-ب

 روتكدلا بانج نم اهنع حتوتيس هذبف ليوطلا
 ثيح عيرقتب وتالصنقلا يرش مكح ورتساك يد
 ىلا ركذتإو انجلاعو انيلد فشكلا ىرجا هنا
 برضل اب انيلع !دنحم ناك نم ذحا نا تظحال
 سبال برع نربا صخ#

 ونافيرب ىبي صخشو ضيا رييك ناطفقو
 عفأدي و ينقفارم ناك ةناب يل ليق يذلا وناتيلوبان

 ىرج نيذلا يلاهالا دحا ناب يل قتح ينع

 5 اهمأر يف أصعب يبرض ديرب ناك مظبض
 اضما

 يلوايكيم
 ايلاتيا لصنق ىليوايكم ويسوم رارقث ةلكت
 ىف ذجا يذلا طنا يركسلا نا

 ىعدملا نإو ةمانلا ليوط صخت وه رفلفورلا
 قلطلا ناب يل دكا ةنع تمحوا يذلا ونافيرب
 يناف كلذ عمو ١ دحا بيصي مل ةبرض يذلا
 قيقحنل اب فشكا تنك امو ةاطغم ةيبزرع يف تنك

 فيوذختل الآ رفلفورلا تقلطا ام ىلا لصاحلاو
 ةيبرخلا ثوبك نا نظإو انعاداسبإو عمجلا

 هضيب فوص ةيفط

 ىصعلا برض نم عقو دق ةلوفتم ناك يذلا

 يبرض نرم برعلا دالوا وكمت 1و

 كرإو ينأر ىلع

 واو ١٠ هي هركذ يدابلا :لوقهرثلا ىلا
 اضما 1

16 

 ةثداح يف ركاسعو طابض باوهتسا

 84 ةلسااذ [؟ق

 مهربأ دوم ىلإ

 هلا ةنأ ثيح“ "س

 مايا يف ةيطبضلا ىلإوح ةبترملا ةيدرولا نرض

 ةطقملا حاضيأ يضتقيف ةيزردنكسب ىلوالا ةثداحلا
 خيراتو اهيف را 5 يا

 رخل ادخاب سا انآ ج

 ركاسع نم راصن مهربأ كيج د فك”اض يرحب

 | نيلوزتسملا

 مزالملا هيطع ميهربا ةيرادككح تحت هطروالا

 تنك ةثداحلا يفو نيمويب وا مويب ةعقإولا لبق
 لا نايبدا فلخ نئاكلا رفا ركرت اني
 لاالم ةعنرالا :لع ةيقرعلا ةيلبتلا ةحانلاب
 ترظنف دحالا موي ف ها 4 ةعاسلا نم

 لبنف مدع تلأسف ضكرلاب ةذخآ يلاها ةلج
 اهدعبو اماصخ هنابللا لوق نق ةهجن نا يل

 0 15 انآ ةيكلاو كولب يح

1 

 0| ةريخأر دب كيم حا

 7 ةبآذلا ةعفدلا يف يحورخ دعب هنا لوق هرثلا“

 ١ ” كرام نادنموتلا رضح ةهربب ونالصنوفلا نم
 7 قنع هجوتلل ظفاحلا ةداعس فرط نه ينوعديل

 . نم تنك كنا لع يرغل



 هيلا نا
 ' ا

 اليا ىف 00“
 1 ا يبا

 منو 1 ب

 دعب و رصمب يسايسلا د بانج ىلا فارغلت
 ىدهلا ل وصحب ينربخاو ىبجك ةبسيلا| يلا عجر ةهرب

 ظفاحملا فرطل هجوت اسنرف لق تانج نإو

 ناويغل ١ لحم ىلا هجوتلا 0ع تمزع رذقيحو

 يف الصاح ناكر ديلا لوصولا اللا نإ
 ترظن نكل مات وده روكذملا عراشلا لوا

 م.م دقم يفو يلاهالا نم ةلمج ةليلق ةفاسم ىلع

 اسنرف وتالصنق نامجرت شاب اوليج ويسم
 يلاهالا ءالوه نوك ةيشيواجلا ضعبب اًبوعصم
 ابسح !وليج ويسملا نوبتشي الو نونر ضي |وناك ام

 كاالو حوجلاب يلا را
 |وراص تدر وكذملا يلاهالا طسو ىف ترض

 متواو ينع اودعبي ناب مهلع قعزي راصو

 لصق يناذضاف ياللا
 لصنق يناب يتفرعم لهسي هناف لك عمو ايلاتيا
 5 الز ةيمسرلا سب الملاب يعم يش فس 5

 ينايح لعجي اذهو دايدزا يف يشبلا برضا

 تهنضوق سارلا لغ لات ةنانابسال 0
 تجرخأام دنع يعم هتذخا تنك رفلفر لع يدب

 0 اك كلذ ناكو ةعفد يناث وتالضنتلا نم

 صاختالا ىلع ةقلط هنم تقلطإو قتلا يف

 دحا نكل ةهرب ينع مداعبا لجال نير وكذملا

 ةيبرعلا نم برتقا : دق نيظنتسملا داع

 هيلع بجاولا وه 15 يذاقنال رضح هنا تننظف

 ةصرنلا رهتا وبق هيلا يرتخلا بنوم تكلا
 رفلفورلا ينم ذخإو كنب ينب رضو .هأيا يناهنا

 ٠ أم ةفرعم ءادتبا مرلب هنا يل نابا يبن ١

 ىلا ةتلسراف ل مل كلا قيرطلا تراك اذ
 كري دعب انسل انآ تركذت افويف ايراه رفو
 برضلا دادزا كلذ دعلو هنابللا لوقهرف نع

 ةلجو يهقسما ١ يلعو لصنق سيولا ىلعو لع
 |وراص ةيشحولا تانإوبحلا ةيس مهلع ىري لاجر
 راجحاب اننومريو اَذج ةكيمن يصعب اننوبرضي

 كلذ ننعاو عنا دق .انلجا نا انركذاف نيك
 راكد كا بورهلا لجال ةيرعلا نم ان

 انع اوعفاد اهتقوو برع نبا نييزم صخش
 ايو بنرغ ءانباتربلخا ةيقب واج ةعرا وأ ةثالث

 يقل ةروكذملا تراكدلا يف لوخدلا انلر سبت
 بحي 1 سيل نكل اننيمأت يف اهبحاض دهجا

 - طغضلا لمت لو اًدِج اعيفر ناك بابلا نال
 جراخلا يف ىرج اذام ملعا الو جراخلا نم هيلغ

 ةيّشي واحلا ضعب قئاقد عض دعب انآ انلوخد دعب

 انوعد دق انع اوعفاد ن.يذلا نا ينَظ لعو

 دعبل ايوه يذلا لوق هرقلل انواصوإو جورغلل
 ةداعسب انلباقت كانهو ةوطخ مآي ناكدلا نع
 تفغشكلا ىرجا يذلا وسناهور روعكدلاو ظفاحلا

 ةرطخ تاحورجانل لصح مل هنا هل عضنإو انيلع

 كنق بانج ال رضع ريش فو كيو

 هنأب انربخإو ءامدلاب ىطغم ا زيلكتالا

 يدوجو لاح يل مع دقو هتلدهبو هب رض لص>

 نيفوتم صاخعتا ضعب رضحتسا هنا لوق هرفلاب
 دعبو يلاهالا نم. ميلغا تييحورجم ةلمجو
 مات وده لصح ةعاسلا وحن لوق هرقلاب يثوكم
 سيلوبلاةيشي واج دحا قفرب ونالصنتلا ىلا اندعو
 لإ اك رثي م يذلا ظفاحلا ةداعس نبي وحتمو

 1 ا ل د زا ينإو وتالصنقل هلا نم برقلاب

 تينغتل وتالصتقلا ىلا يغسل تلسرأ ال هنا

 |و رضح دق نوتكا ويسملاو اتسل ويسملاف يتجوز



 00 ا د ما صوم دور مسا ل ع د مول

 ردب كيم لاس ىلع

 يثوابنوأ يثابنوا
 دوسالا ديم ةلاق ام ميل 2 م

 ةقيتح نع ضيا اود 0 يثابنوالا

 ايدك نأ نود نم ةياهلل ةيأ دبلا نم راص ام

 اري ن2 اك( ردب ديم او حاب اج
 فنديتمرح ترظنو هناي تقو نملا ىلع
 مزالملا ماخدا دق مهم اينرفا ًالجرو نيتيجنرفا
 نيدعاق |ورفسإو معم دحا ملكتي ال نا لاقو
 ةيطبضلا نم إوجرخ مث برغملإو رصعلا نب امدح
 لغاآدب ننك ينا اهب اًكيث ترظن ام كلذ ريغو

 لاق يذلا ينارصنلا صخش تيأر امو نجلا
 ءاتحالل ةيطبضلا لخد هنأ دوسالا دبجم هنع

 يباوج اذه هجر>إو ني نم هب ذج مزالملاو اههف
 ردب: دمحت

 نه ريغ ةركاذم تلثس ا نسالاب نب
 مويلا اذه يفو ةداللا نه يف ةيلعت اع تلداجت

 نييوابوروا الجرو نيتمرح نرظن كناب تربظا
 اوجرخ مث مهلع ىصصوأو ةيطبضلاب مزالملا ملخدا
 كلهاجت ةيفيك اننأع ام ةنمو برغملاو رصعلا نبي

 ملل ديا 22ق نوملا» كرارقاو ننمزلا“
 ثيح ا عقوت اه ةقيقح نرعء ديفت نأ

 ًاللخادت كل ن 2 وم هنأ لب نالار ذب الر اكن الآ نأ
 ةيطبمفل اب نوكت نا غوسي ال ذا رمالا اذه يف

 اشاد نم لصبع ام تيار دق تركت

 نيك دالوالا تراضو ةيطبضلا باب مامأو

 ديني الف ةلدالاو دوهشلا دوجو عم ذا ةفلخ

 راكنالا ىلع رارصالا

 اا م را

 يلع ىصوا يذلا لجرلاو نيتمرحلا
 ديأل ا طلاب لثك دعا
 ا 08 دحأ الو ءرغ الو مناللل هجرخا
 0 ريرأت ىف يارج اذه اهجراخي الو ةيطبضلا

 ردي ديم
 ”ردب ديحم لثش نا دعب لاس يلع ج
 00 افلا اهقو [اظحالم تنك انآ -س

 آل أن ةياطبضلا فلخ ءارتخ لوناك نيذلا
 5 ' نيجياه سانلا ىوس ابو رضم الو ًالوتتم الا دحا

 70 يباوج اذه عراشلاب نوضكريو نييلسمو ىراصن
 1 ماس يلع هخيرات يف

 ايلاتيا لصنق يليوايكام ويسوملا زيرقت ةمجرت
 ةيردكسالا 5

 كالا يراملا ١1 قفاوملا دحالا موي يف
 000  "ةيشيواج دحارضح اًبيرقث ربظلا دعب قنرفا .

 00000 لو نع ينريخأو لا ةينايلللا ةيطبتفلا
 | 0 لاق هنا للاغلإو .هيرازاعلا عراش يف.ةرجاشم
 نوكو يلاهالا نم رخآو يعل ام صفت نيب اهنب يل
 . ةيتايلتلا نم راك ددع هيف نكاس عراشلا اذه

 ا ظ ار لق ةرجاشملا يف نولخا دتي ابرو
 7 رطاملا نم كد نأ هاسع ام عنم لجال يجوتا

 0 تلصو املو تهجوتو ةيبرعب تبكر اذه ىلعو
 "2 .اعبنل اجإوخملا عم تلباقت اسفل ا وتالصنق لمم ىلا
 2 دخل انروربو يعم هتذخاف وتالصنقلاب مدختسملا

 انا ماخدزأ كلجوي ندرللا اه ديراراعلا عراش

 عوجرلاب انمزتلا روكذملا عراشلا يف انلوخدب

 بوره ةكرخو يران جالس قلط لوصحلا نم

 كلذ دنعو انؤلباق تييوابوروا ةلمج نم
 - الا ظفاحللا ةداعس فرطل هجوتا نا تبوصتسا



 يتابنوأ دوسالا دوحم باوجتسا رضحم

 الع ةرغ يشابنوالا دوسالا كيم رضخ

 ا/ 1. هرغ ةبحلا 0 ممر ةيفونملا ةيريدم نم ةدافأب

 ع نيعلا ايئورب هرظنو هملعي اع هباوهتسابو

 1 15 باجاف ع ةنس وينوي ١١ ةثداح مو

 لوف هرقل بهل 5و يسا انا

 مل امنا 66 ةنس وينوي ١١ دنا موي ل

 ىه ةعقإولا ةقيتحو رفخلا يف رودلا يلع نكي
 نيعملا مزالملا هيطع يدنفا ميهربا غلب ال هنا
 ثيبأأم ليماطلا ةهرجج ةىبس> ةعفاو لوصح ايلع

 اضيا هيلا ةيرابخا دروو ئراصلا 111

 ةلعتسم نوكت ركاسعلا ناب دواذ كلب ل8 د

 انرصو كلذب مزالملا اذه انيلع هبن حالسلا تحت
 اناطعا ام دعب هرما بسح حالسلا تحن نيفقأو

 امرانلا قالطا مدعب انيلع هبنو ةمزاللا ةناضحا

 م نم رمآ هيلا ردصي امد وه ارنا ١

 هرمإوال نيرظتنم انرصف طابضلا رابك نم هقوف

 انكاحو انطباض هنوكل -ةداعلاك هيلا نيعبطمو

 عاعرلا يلاهالا نيب ام ةداملا تيسحن الو

 ينخاخدلا ناكدرإوجب ةيطبضلا ةهج ىراصنلاو

 ةيطيقلا يقره نئاكلا ماجا ةمق نم 0
 «جوتلا اندرأ مضعب نولتفيو نوبرضي موكل
 الا درطو ةعيظفلا ةلاحلا كه عنم لجال

 نرعع انعنم روكذملا مزالملاف ضعي نع ريعيمو

 ةنيزخو نينوجملا ىلع ءارنخ اننا انهثإو هجوتلا
 ىف عراشل اب لصاح وه ام امأ طقف ةيطبضلا

 انرضو هرمال انلثتءاف دلبلا ةيرواد صئاصخ نه.

 الو

 يو نوكدلا ةياغب ةيطبضلا باب ماما نينقإو

 انو الاجر ىراصن نضع ثراش كليا

 ا

4 

 الجر ترظن اهدعب مث يجيونلا نواعملا دنع
 |وداراف اهب ءاتحالل 3 ةيلسدقلاب لك اي ارض
 مهرب 1 هذخال هأ ارو اولخدي ن نأ د

 ذخاف ةيطبضلا نم 0 يفارصنلا م ل

 )و هنلخ دالوالاو عراشلا طسو نم يرجماب
 0 نه ضاضننا دعبو هوحن مث اس ملعا

 ادوجوم ناك نم ليصوت ىرج ةحارلا لوصحو
 ةطسإوب م طز انل يجن ونلا فرطظب ىراصنلا نم

 اة يذلا امإو. اذه ة.زالل اكسل

 ةعق|ولا موي ركاسعلا نم ةيطبضلا لوق هرقب انعم

 ماس دمحإو ديسلا 01 دبعو 2

 نراك يذلا فسوي لالبو سنوي فسويو
 ةلق ىلع ةنئاكلا .هيدرولاب' !رينخ انيعم .اهتقو

 هركذت. انا يذلا اذه ةيفنحلا راوجي ةيادبضلا

 ا م32 .كيلغ لوف هرثلا كلم لاي ال
 ا ةبحا و 3 ىباوج اذهو مءاسأ

20000 

 دوسالا ديم

 (ينابنوالاردب ديمتو ماس ىلع ىلا ) س

 لصحاع يثابنوالا دوسالا دمحم تاوجتساب ثيح
 رومالا يف ةيطبضلا ةهحب 6[ ةنس وينويا |موي يف
 ىضتقم ثيحو هالعا.عضوم وه اب باجا ةرئاغملا

 هلع راك رولا دوسالا دبا نانا نا ةفرشن

 عش ةحارص اوديفن نا مزلي ال مارفخنا ةيرود

 655 ةئس َج 1 2 ةداملا

 اناا ماعلا يتايكرالا دوال دبع ع
 .ةعقاولا تقو رنخلا يف رودلا هيلع ناك اه اذه

 .تيدوجوملا ركك.هلا عم اًدوجوم ناك لب





 ىلع اهم لفشا ايف اههلاثو نبيرصمأل رصم موسوملا انخران ءازجا نم عساتلا ٠ ءزجلا وه اذه

 ةيردنكسال اب قيل | ةنل ىف تذخأ ينل ١ بإوجتسالا رضاحم ةيقب ىلع ايونحم ٌمانر دضا نبيارعلا ريراقت

 لع تداع يأ ا تاكرحلا ةاءد نم مثريغو دواد يىلعو لبج وبا دعسو يعاس نايلس رضحم اهنض ن نم 5 1 3

 ل املا ءوسب مهلعو لابولاب رصم ٠
 نم لك ريزاقتك ثداوخلا م ايا لصح أب ةداهشلا لوقا ىلع ةيوطنم ةمم ريراقت ةيفو

 باوجتلا هيفو . اشاب نايلس دبحا خيشلإو اشاب نايلس مهربا خيشلاو اشاب راقنلاوذ ةداعسلا باحا ظ
 . لالوحاب محلا اهيل ين , يل ! قينتلا هي 0 روم ناكل < ةعبصلا درا دحا 8 ع

 ريراقتلا ةيفرح

 ريراقتلا يءزج يف هانبا ام تاذكلا نه يف رركت نا ةرورضلا نه ىرنو

 يمسرلا لصالا ةاعارم رضاحلا نه تابثا يف انمزل اننا نم نيفلاسلا
 ريغ نم وأ دحاولا اهفرح يا اهيلع انس تا

 اهلصا نم لدبن وا اًقرح اهانبم نم ضفنن نا
 ىلع ةفبطنم اذ كاتبا كلذو اًظنل

 يف ةظوفحملا ةيمسرلا ةؤسنلا

 ةم وكلا 000





 + ( نكي ردنكسالاب_ةسورحلا ةيرج ةعبطميف عل ) +
 - وياك ةس 1؟.5) +



 0 احم مو هربص 15١ هييسرم ةيسول لو

 فالخو هيلا ءيتلن نلغ ناجيا ىوس ام ءيث:
 ينخ ذخا يذلا اهنا ةنع الكت يذلا صفغلا .

 [ييهت ويحب امو ماحدزالا ِ ترظن دق افلا

 ةتعس تنك يذلا سفن وه صخشلا اذهو اًدْئاز

 اذهو نيكاكس انوطعا ًالئاق لوق هرقلا يف عصي

 اًدج ةاو ءاضيب ةيبالج اسبال تاك صفغلا

 سبال ادج ةمافلا ليوط يربرب رخا صخشو

 يرربلا اذهو نسلا يف ريبك وهو ءاقرز ةيبالج
 15 بدلا كرفللاا دعا ضرالا ىلع هاقلا

 هتوق لكب يرض ادصاق ناك“ هنوك ةلاَح ىف ىم
 مات فاول باكل يقاصا راو تيد

 يل لاق اذكه يتأسا رظن الل هيسرم ويسوملاف
 دل 2 يللا لرالا صفلا زها نادي تا

 تكسف هبيج نم ريفلوثيرلا جرخا لاحلا يفو
 قلطلا نع كعنما ينارما ةفضب هل تلقو هعارز
 عبسلا لوقءرق ىلا انلصو مث كلذ نع عنتماف

 مدعب اًركتفم هب لوخدنل تمدقنو ريغصلا تانب:.

 يراك اف كلذ نم فايز نما لمت درجو
 ينقزو الا بابلا ىلع تاك يذلا يركسعلا
 نم نيثا هتاذ تقولا يفو عراشلا ىلع ةقايج

 نيذلا ءارنخلاف ىلع اوم لخادلا نم ركاسعلا,.
 امدنعف .اسنزَف لصتق يقاب ملل اولاق يعم لوناك.:

 هيسرم ويسوأ ]و انا لوق هرقلاب تلخدو ين وكرت
 نرم مث هيف 06 نيذلا قايل نا نظإو

 نسل إو تايقدنب معمو ضيا نيسبال نيظنتملا

 نمو ك انه ادوجوم ناك ام مطباضو موهنج يق

 نف الزان هتدجو لوق هرفلاب ةهربب يسولج دعب
 بيصا ةنأب يل لاقو عجرغ ناكو هالعاب ةضوأ

 هيسر» ويسوملاو انآ لوقهرقلاب تيت نخل يف

 5 2 1 ري حا ا لا ل

 يا لا ع كلذ ءابثا يو ةعاسلا 1

 ا ا اما نينثاك
 | عراش نم نيرضاح ةءاج اضنا ترظن دقو

 "مهنا نظإو تاني عيسلا- عراش ىلا لساملا
 ' نايمع معمو تابرعلا نم نيثالث وا نيرشع
 ” مج ددع معبنم ناكو قيعزلا نيراجو رابك
 "نيدوجوملا نيظففسملا ركاسعف برعلا دالوا نذ
 1 كا مئاقولام كلا |اورظن دق لوق هرقلاب
 .'ةفاسع قو نوكحت اوناكو معنم ايرشلا امو

 .ىدلا لصح دع اب رق جاباولو 1
  ناكذ ماما صاخشا ةلمج ضيا ادوجوم ناكو
 ْ عراشب ل ديلا ىلوالا هيراربلا بناه ةنئاك

 يايا ةرظتنم تناك يتلا ةيرعلا ىيااوف 2

 | ادكلانأ نا ديم ا ىلا تعجرو

 4 اذا فرعا نا نظإو 1 ا
  ينعا ةدايز ىلع نيضرحم اناك نيذللا 0
 ١ ١ سيرعلا تار ءاقرزلا ةيبالجلا سباللا يربربلا

 ىنتباصا يتلا تاضرلاو ءاضيبلا ةيبالحلا 7
 لأ ف لماح تالا دل اه: نليخ ىب

 يردصب

 0/0 ةنس وذوي ٠١ يف



 || ةيطلام تيب ام تانب عبسلا عراذب ةكرعم
 يخستلا ترعإو ل وزالاب تعرباف ترغ دال ١
 لاما هع تهجوتو ةيبرع راضحاب زوك د

 لصحي يدوجوب ةنا ًامنعتم ةعقاولا لم اًدصاق

 ةيواتنزف اهب لحادتم ةكرتملا تن ١
 تدجو اف تانب عبسلا عراش ءادتبال تلصو الو

 دوجوملا ريغصلا لوق هرثلا دعب نم امنا اعيش هب

 دالوا ةلمج ثرظن دق تانب عبسلا عراشب

 نك نم بشخ عطقو تييأبن نيالا برع
 ضعب اهب لاعا نيراجو ديدح ديمإوغو .سنج

 قيرطلا ين تلباتل دقو يل ةيديدهت تاراشا

 فنا ينم بلطو يواسنرفلا هينسريم ويسوم عم
 اذيحو هكرت مدعل ةبب رعلاب يعم هتدعصاف ينففازي

 اًضيا تلصو دقو هيلجر ىلع عراشلا طسو يف

 ديدهنلا تيراج برع دالوا ةمحز طسو ىلا

 كاذ نم برقلابو هنابللا لوق هرق ةياغا

 نيلماح ازتاكو دادزا دق ماحدزالا 7 لوف هرقل

 مهعمسو تحور ج برعلا دالوا نم ضعب

 اهب لعفنل نيكاكس انولمعا نياق يلوح نورا
 نيلذؤنمت لا ترظن دق لوق هرفل ابو ىراصنلا

 يو كيرحت نود نم حالسلا نيكسام نيفقإو

 زهدي قيعرلا نيراجلا جياملا ماحدزالا طسو

 لك نم معدبا يف بشخملا عطقو.تيبلا
 0 ادبتجم ظفاحلا ةداعس ترظن دق سنج

 تفرعو هيلا تهجوتف صاخشالا كنلوا: ديدهم
 ةيزلب ةنإو ةكرعملا طسو يف هدوجو حصن ال ناب
 تهجوتو رمإوالا ءاطعا ناكمال هسفن ىلع ظفحت |

 ماحدزالا طسو يفو لوق هرقلا مامأ هتداعس ف

 مزلي هل ًالئاق ظفاحلل قعز, اًطباض تعبس
 ىه ام إو رظنيل انه لصاننلا تارضح رضحت نأ

 دقف ماظنلا بيترت يف يردفامو .لصاح
 رع ةداعس ثرشنسا دقو يأرلا اذه تنسحتسا

 ل احلا ينو لصانفلا ةفاك ربخي ناب ينطل اشاب

 نادنموق كرا» اجاوخلا ىلا كلذب رمالاردص دق

 ناك-لطذا ةنا ظفاحلا ةداعسل تلقو ةيشي واحلا

 رورملل يضنب انا هجونا ءارنخ ينيطعي نأ: :كيازي

 دق ظفاحلاف توييلا م ران قلط مدع عن
 صاختلا ةتس يفاطعا دقو يأرلا اذه-نسحتسا

 تانب عبسلا عراشب يدق ىلع اًيشأ» تهجوتف
 يغسملا نامإو هيسرم ويسومو صاختنا ةتسلاو انا

 لك ينو برعلا دالوا نم ميظع رادقم انعبتف

 اديدهم اننوددهتي اوراصو نودادزي اوناك ةوطخ

 يف اودهتجا يعم اوناك نيذلا ةيشي واجئاف اًدئاز
 انا مو نيقونزم انرصؤ بيررعلا دالوأ داعبتسا

 دفق انريس ةلاح يفو انل برض مهنم لصحي م
 ' عراشلاب ايلاتيا لصنق يلليفايكام ويسم انرظن

 تقولا اذه ةياغلو انرظنيل تفتلاف ةيبرع اًبكار
 ةنا اهب تنك يتلا ةلاحلا ىلا ارظن تركففا
 سال يلاهالا دحا انا برعلا دالوا اهم باهي

 فاطخ> ءاضيوب ةءاعو ةفيظن ءاقرز موج ةبج

 اهكنام كنكو يدبب تناك ينل | اضعلا يناخ نم
 فقوإو انماما فقوو ةداعلاك شام صخشك

 برضلا |وأ دتباف لع سانلا جيفت ىرجإو انريس

 يبخسمل و رثخلا نم دهجلا لذب عم توبنلاب
 ةبرض' يعارذب تعفد دقو ىعم اوناك نيذلا

 ةبرضب تبصإو يمأر ىلع ةلزان تناك اصع
 ىرخإو :يردص ىلع اذج ةيدش ىرخا اصع

 رطملاك الزان ناك اريخإو لاهثلا ينتك ىلع
 نودب اًيشام تنيقب كلذ عمو تاهجلا لك نم

 انا مدعا يناب:تيأآرو ةلك ىندا لوقا نا



 0 م سس سا سمس سستم ناس ال

 دما م ةيطبضلا ةعفإو يف معامولعم ضعب نم

 يدنفا سايلإو ةيطبضلا نواعم همالنب يدنفإ
 شارف رنعج يدنفا دمحإو اضيا نواعم هيحلم
 يدنفا دومحمو رفنل اب . تناقل انغلا سلب ةيابسقلا

 ايهم ؟لفرفلا نم يراه نلباغن يذلا مز
 ميكحلا يدنفا دمحإو ةمذد لوا اهيلا تهجوت

 تالانلا لح قيزلا نم ةهرب: يبمساس قولا
 ةعقاولا ءادتبا غي يحازجالا يدنفا رانخم اضيا
 يروضانلا لزنمب نينطاقلا نييليئارسالا ةيليمافلإو
 ىلإو يلا ىلا بورغلا دعبو ةيطبضلا ماما

 فرط نم صوصخم يوالزنملا يدنفا ينطصم
 امداخ هل انلسراف ةتناعا انم بلطي كول مكحلا

 نم انيلا اضيا لسرإو ةفرط تييبيل  لزتملا نم
 كي دنفاأ ىنطصم تربخاف مرك نإوخا فرط

 هسفنب هجوتف قرطلا ياب مدعاسي ْن ١ روك ذملا

 ليل ةيجنرفا ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ددعو 1

 تلباقف ةيطبضلل تهجوتو يلزنم نم تج
 نع ةتلأسف ةنع تفرع يذلا يغوبلا الملا

 مهنا يفربخاف ةيطبضلا نم برقلاب ىلتقلا ةيك

 يونا هيك نع هلأ تير اع قاثثلا انتا
 ينربخاف ةيطبضلا ىلا إورضحا نيذلا بناجالا

 بناجالا رجلا نم دمجا ةيطبضلا نمل سرير ةنا
 لاطالا ملا رت لوا انا نايك لل
 ام عيمجج نا يل دكءاتو يدنع تبث اهدنعف

 اند 0/2 تيلاجالا نع ديطبعلا كا لسو
 تربخا ةعقإولا موي 59 ةأيملا هما ثيلع

 ليكوو اذك رغنلا ظفاحم ينطل اشاب رع ةداعس

 ديم ديسلا لتي نرانعالا "نضفب عم ةظفاحملا

 فتينظوم ضعبو لدعلا ديحم ديسلاو ينابقلا

 0 ةبسانا يصولخ يدنفا رعو يدنفا يبيجو لذ.
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 ' نويسموقب لصانتنا نيبو دنم دحا نا أضيا تمأع
 يقامولعم نع يل داهشنسالا دارا لوالا قيقفلا
 ا ياس اشإب بوتسي لوقف ةيلبضلا ةمفإب
 تلباقث دقو ةيددهنلا ظافلالا ضعبب يتح

 ىلاغ اشأب نيرو ينطل اشاب رع ةداعس عم

 . ىضع ينانلإو قيقحلا نويسوق سيئر اهدحا

 بودنم عم الكتبي ترا اهعم تقفتإو هنم
 بارطضال ةبسنلاب يتداهشريخات نأ شيف وتالصنقلا
 11| رد يدنا ىلع ينعلبا مث اهنقو ركاسملا
 :ظفاح وعدملا وهو ةيرل | ناطنباضلا دحا ةنا

 ىعدملا رساحت فيك ًالئاق هماما رم ناطظبق

 '0 1 1 ركاشلا ةيبتب فضإو كب نيس
 صوصخل ا اذه يف يلع ددنوةيطبضلا ماما لضح

 ه هللعا امو ةتدهاش ام اذه اقينع !ديدنت

 ةدايزلا لاقحا عم ىينوي رشع د>ا ةعقإو نأش
 تاعاسلا طبضو خيراوتلا ةدام يف ناصقنلا وا

 نبق ةباتكل اب ةعقاولا رصح نم يكمت مدعل
 72[ ةنس ربوتكا ؟7 يف تبسلا يف .مويلا

 | رسل بقان لجو ةمدقم

 .ةيناقحلا ةرالغنب .ةي ويدخل

 لوا نابجرت اوليج ديرنلا وهسوملا ريرقن )
 يوسنرف وهو ةيردنكسالاب اسنرف ونالسنوق يف
 ىبنوي ١١ ةثداح صوصخن ةنس ؟ةرهعل ا نم غلبي

 1 ا

 ةنس وينوي ١١ قفإوملا دحالا موي يف هنا
 دق ربظلا دعب ةعبرا ةعاسلا تناك انقو 4م
 دوجوم هنأ يل لاقو يخس#لا ماما ينرطل رضح



 نيخإ ه1 - ل
 7 يل اهب 1

 د 1 يع 1

 نم نكما ل نيرخإو نوللا رمسا اًعون ةريزغ

 موجع دنع عملا دعب عملا تيرقل دقو مفضو
 ميل يف الما بناجالا دارا ضعب ىلع يلاهالا
 أعنم نيرخالا ضعب ينبذجت ءاياشالا ذب 5

 بناجالا ضعب نا تدهاشو ميسجما رطخملا نم
 ءاتحالل اهب لوخدلاو ةيطبضلل مرو

 ابلاذ اذه ةعرسلا هجوب اهنم نوجرؤي لوناك

 :لخادلاب مل كصحت تناك يتلا ةناهالا نم
 مجورخ دنعف مهاما#م ركاسعلا لوبق مدع نمو

 اهدعبو ابرض متقن شابوالا مهلتست تناك

 ماحا تيب لصافلا قاقزلل مولصويو مينوبحت)

 كانهو رخلا يت> يقدص كب يرون كنب نيبو

 نم مهعم ام نوبلسي اوناك مهنا دعب ايف ينغلب

 ةايحلا موبأس نا .دعب سوبلمو غاصمو دوفن
 ةيطبضلا مابا نينطصا الكسل 00

 هحالسب يروضانلا لزنم كيبابش ىلع نشين
 ةعرسلاهجوب تفلخا اه دنعف ةيق ددب قلطي نان ودب

 ربظي لو هب نينطافلا ةيليئارسالا تالئاعلا

 نبب لاحا رسإو اهدعب نم“ كليبابشلاب دحا

 ابيرقث يجغرفا فصنو ةتس ةعاسلا ىتح ةيفيكلا
 ةيطبضلاركاسع ىرا مل ةفاسملا كلت لالخ يفو
 لب دسافملا ةلازإو عورلا .دركستب طق منت

 ينداز امو اهباكترا ْ اوكرتشا ابرو اوخرص

 عم دوجوملا يجن ونلا مزالمللا كولس وه ابجت

 ام تدجلإو لومخلا نم ربظا ةنال لوق ننلا
 يس ةهبش الو ناجهشلا قاطن عاسنا بجوتسا
 مرلي ام ءارجاب نيظنختيسملا هركاسع رما ول هنا
 تناكو ضرف ول لب تنكسل ةلاحلا نيكسن وحن
 انموشب لعتساو هنالكل تش ال1 01
 رضتقا لب اوئنشتل ناهثلا تيئشن نم مزلب
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 ناكو روباطلا ةئيهب هركاسع ماما فوتولا ىلع

 لدح ام هن أك نييهقملا ةهج هربظو هركاسعل اهت*
 تذخا مث نكي مل ةيطمضلا ماما جيذلإو لتفلا نم
 .ناكنيراملا دحا ةيغرفا ةسداسلا ةعاسلا دنع

 ةيطبضلا نع ةبيرق ةوبقب ةتينخإو رادنلل ةضرع

 لتتي مل هلل ديحلإو ينمرا هنا دعب ايف ينغلبو

 ايا ا ابر طاوخلا هل اغخ دحإ تيأرف

 ةيطبضلا ماءأ ةببرعب اًرام هبراقا دحا هنظإو

 هنكل نمزلا نم ةهرب ءايتشالا هرثا تفتقا دقو

 ىلا ةهجم ةتبب رع ترقسإو مماقتنا نم صلخ

 فتينثالا موي ينعا يناثلا مويلا يفو ةظفاحلا
 ةهج يا يف ردا مو رفم هل معي لل هنا ينغلب
 ايهنع هونملا فصنو .ةتس ةعاسلا ىفو ىننخا

 دحا هزق ديسلا اوعدملا ةففرب زنا بييأ
 كت دننا داو ةيردكسا ثافل اذ نيرضحم

 هيفو يلزنم ىلا يناقفار دقو لوا مسق مكح يلع
 كارتشالابو يوالزنملا يدنفا ىفطصم عم تلباقت

 ةسيابو يمتلا ىم ديك ذخأ اوركذ نم
 يفو ناوشععلاب هبابرأ نم قيرحلا بشخو
 فنيينادوسلا دحا يلزنم ماما رم هسفن تقولا

 ريغص لزنمب لخدو مدلاب انولم اتوبن ًالماح
 يلع ةنع تفرع يناثلا مويلا يفو يلزنم ماما
 رذكقو سيلوبلا مق رظان راقنلا وذ يدنفا

 بكارملاب ةنجسو هيلع ضبق هنا دعب ايف ينغلبو
 ةنا بلاغلا يفو ةيطبضلا ليكو نم انملع ايسح

 ةيردنكسالا برض موي تينوجملا يتاب عم رف
 تازن ابيرتث ةءاس فصنب بورغلا دع مث

 دودو لبقو ماظتنالا لك عم ةيماظنلا ركاسعلا
 هب نكي ل ةناك قيرادلا ىلتل ةيطبضلا ىلا

 م٠ لالدتسالا نكي نيذلا صاخالا اما دحا
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 نم تجرأ انا اما ةرييكلا ةيشنملا ةهج نيهجتم

 اضعالا دحا يم ايشاه ناكو ةليلق ةهربب مدعب

 ةظفاحلا باب فتي رك اذزأ غب و وتب كلِ مسرب

 سانلا ماحدزا ةبسانملو ليلفب

 هيلعبضلا ىلا سهجتاف نوك ذأ كيلا نم تلصتنا
 ركاسغ نم ةقرف تدجو اهيلا يلوصو نيحو
 نرم ةيطبضلا مامأ نيفقأو ءارفخلا نيلظزقسسملا

 مؤلخ هيطبضلا باب ناكو اهابتنم ىلا اهادتبا
 نيمزالملا دحا مطباض نوه ناك مفوقوو

 ركاسع تيار ةيطبضلارنخ و تارقلابو

 اهيلا تلخدف مركرم ماما اضيا نيفطصم هبهلطلا

 جراجلا دحا ةليحم ةييرع ترضح يلوخد نيخو
 ةيبرعلا سفنب هعمو ةببجلاب حرج هب نيلهالا
 ركاسعلا مهلزنأف ةغيلب حورج هب اك الا دفنا

 ضرالاب مهوقلإو شوحلاب مولخدإو يجيرعلإو
 نم هب أم عم يلاهالا تم يبنجالا لوزن دنعف
 تدهاش ام ىلع تفساف هلجرب هوبرضو حورجلا
 شوحب تيفقاولا ةلسارملا ركاسع تربخإو
 جيراجما لح ون مزاللا اورجي نا هيطبضلا

 نع دعبتسم زكر معضول سلا قيرط نم
 تناكف موج اعم وحن مزلي ام اور ناو رؤرملا
 ضعب نمو يلهالا حورحلا نرد يل ةباجالا
 يم نور ثوكسلا مزلا ل نا يناب ركاشعلا
 ترضح ةهرب دعبو بنأاجالا عم نولعفي اباثم

 ىأ حورجم نابرعلا دحا اهبو ىرخا ةيبرع
 برذتلا نم ينكمت مدعل ةقيقحملا ملعا ال لوتنم
 رخآ وادب ةييرملا+ نشب اني ار و ةييرخلا الل
 ايلسستم ناكو ةاصويل ةقيفر عم ىلا مسجلا ملس
 دعبف اضيا فيس ةغم ناك بلاغلا يفو ةيقدنبب

 اهف لصح ةيطبضلا شوحب برعلا لوزن

 .قيرطلاب ةراملا

 ١ خير صلو و يمن ةلساراا ركاسعو دئاز بارطضا
  بابلا ماما ةيطبضلا نم برقث يلاهالا شابوإو

 ثا قيرح باشخإو تييابن مهعمو

 70١ تدجو شوحلا لخاد بارطضالا دز الو
 | 017 مو نادال سن قنانزالا ضب
 . قرضهتسملا بناجالا جيراجْملا نوبرضي ةلسارملا
 دمحا عم كارتشالاب .ةلاحلا عنم درا امدنعو
 برضف ةيطبضل اب يغونلا نواعملا همالس يدنفا
 عم ةيسج ةناها يل تلصحو روكذملا يدنفالا
 ابرج ةيطبضلا لس ىلع تعرهف ةبسملا ضعب
 نع جورفلل ليبس ' دوجو نم تنكمت امدعبو

 ايناث ةظفاحملا ةيج تجرخ ةيطبضلا باب

 يلزنال ةبيرق اهنوكلو 'ىث اهيف لصحب مل اهنوكل

 ال1 لاب نم برقلاب تدهاش يجو زرخ لبقو
 نرم ةثالث وا نينثأ ةيطبضلا شوح لخاد

  ةياغ عم نيفقإو ةفيذخ حورج مط بناجالا
 ١ ىلقا ادنحأ تاباق يقيرط يف راسكتالا
 0 الفلا ايان ةنم ندمف يرافآ دحا
 ضعب نا تيأر ير وضح دنعف اهن. اجراخ
 ىأ ةيرجلا قيَرَظ نم تبرضاحلا . صاختشالا
 'رخالا ل زنلإو ةيطبضلل لصافلا عراشل اب ناديملا
 ةلمج نمو انمامأ معنم ىرج ةيلبفلا | ةهجلا نم

 نولطنب سبال يزيلكتأ ضن ىلتقلا نم ةقيار ام

 ءادومس الئالف نرم انك اجو ءاضيب النالف نم

 ا ىنارضتلل ليما ةماقلا طسوتم ءاقوز ا
 ٠١ اا ريهلا ضب هل رمتلا رتشا هجولا ضييا
 يف امداق ناكو ىلعالا نم. غادصالا ىلع لزان
 0 عراشب اهجيم ةيشملا ةهج نم بلاغلا
 "نه ةماقلا لوطل برقا يرحب رخا صختو

 ا نم 22 الرد ىبفلب انال رصف



 ني

 مرج ؛ راهت؟. هرث للا ا ضلت ١
 (رطخ ريغ ) ةضار ةلاب ءايلعلا ةفثلا ف يضر
 ةقشلا كلمس عيمج بيصم حرجلا

 يزرت 51 ةرف يطلام يرتيساولجنلا ١

 ( رطخ ريغ ) ةضار ةل اب بجاخلا يف يضر حرجويف
 يرحب 4 هرغ ينايلن ينسويد يلكيم ١

 (رطخ ريغ ) ةضار ةل اب سارلا يف يضر حرجهيف
 يثرع ؟؟ هرغ يواسنرف هوراف سيول ١

 يف ايزو زلأ كيل حرجو نازل نفضار ل١
 ةذخان ةلاب رخالاو ةضاراةل اب لوالا نيالا ذختل
 ( ةبواجملا هنكم و رطخ ريغ ) ةيلدم

 حورج .راجت 41 هرف يطلام وسوم ويرام

 ةضار ةلاب ربظلا هي مدكو سأرلا يف ةضار

 ( ةبواجلا ةكممو رطخ ريغ )

 سيلوب 57 هر ينايلت وناتور هبزوج
 هجولاو ربظلا يف مدكو سآرلا يف ةضار حورج
 ( ةبواجلا ةيكمو رطخ ريغ) ةضار ةلاب

 يزرت ؟؟ هر ينايلت يثوركومالورج
 مدكو ىلفسلا ةقشلا يفو سارلا يف ةضار حورج
 (ةبواجلا ةكممو رطخ ريغ ) ةضار ةل اب رهظلا يف

 ١ هرغ يطلام : يرتمد يبول 20

 عارذل|و رمظلا يف مدكو سأرلا يف ةضار حو رج

 ةبواجلا ةيكمو رطخ ريغ ) ةضار ةل اب رسيالا (

 حرج . رجاتالاهرغ ينالت .يركمبلو ٠
 ةهج اب داا تحت ايذفناب بوحصم هيرلا يف

 ةلاب نطبلا ىلع نيحرجو ردصلا نم ىرسبلا

 (1)( ةبواجلا نكي الا "دج رطخ) ةعطاقو ةزخان
 ءالعا ةضرملا تاقألا اني انياح دق (1)

 ورشكيرروتقدلإو يودرار وتقدلااهوانم نانثإو

 ةلاب ريظلا ىلع حورج ةسمخ امدقم ١ دهاش

 ةزطخ ضيرملا ةلاح نأ ابو ةعطاقو ةزخان

 عفري نا يبادلا نويسموقلا ,اقف|وم ري دج
 وقوي ا.4ف ةيردكسالاباريارت ٠ ٠ قاهجلا ع

 ش 9 ةنس

 روتقدلا . روتقدلا“:رونقدلا روتقدلا
 ورتساكير نودزا ةسيرك دوبمحم نسح

 أيف فصإو كب تيسحح: : نم مكقتم رارفن

 : ١] دحالا موي ةيطبضلا ماما دهاش

 ةبلعي أم نعو 1 ةنسويئوي

 صوصخلا اذه يف
 ةنأ دهشا هاندا هين يتخو سا عضإولا انا

 املاح تنك ينال ونون 11 دحالا موي يف

 يقل ةقعنملا ةسلحلا يف ةيردنكسا ةظفاحب

 ةينجملا "قوم فينا نصح: ذا: كرايتلا هلام
 ظفاحم .رذعفو ينطل اشاب رع دار ربخأو

 لمح هنا كراون نويسموق سيئرو رغنلا
 كدا ةنينع "ةكرعم ثانب عبسلا عراش ةهجي

 راضحتساب هتقوبهتداعس رماف لتفلا ضعب عوقو ىلا

 لممل ١ رارتساب ًالئاق نويسوفلا كزتو ةيبرع

 فصنو ةثالث ةعاسلا كلذ ناكو هعوجر نيل

 ةتداعس جورخ دعبف اًبيرقث ربظلا دعب يجن رفا

 قول افشا يف جلو لمعل ١ لع نويسسونلار سا
 ةسماخلا ةعاملا دنعو عبر الآ ةسمخ ةعاسلا

 نضايفننا نويسموتلا ءاضعلا ضب نمرع انا

 اون ةهسج ةلصاحلا ةلأسملا نوكت امبرل ةسلجا
 هئاضعا ضعب جرخو ًالعف نويسموفلا ضنناف

 كب نينرا بونعيو كب سرجور تارضك

 ريتركس يراربوي ويسوملا اذكو نايس ويسولاو

 لوالا ريتركسلا كب لتول نم الدب نويسوفلا



 دجا ثمسب نم راج كلذ نا انل ليق هانذخا

 مث لصبلا اني» يف يغرخم نيريب ىلا ةيطلامل
 ادعصو زبلكالا لصنقو ظفاحملا ةداغس هجوت:

 ةتسب رفلوفيرذخا  ةبانجو روكذملا تييلآ ىلا
 تاهج ند ةيران تافلط ةلي> انعمسو تانلط

 لستلا عبو ظفاحلا ةداكتنعم انيعرتتا فرعا
 ةيطبضلا ليكو ةرضح رمأ ىلع هانب تهجونو

 كدواء اوربا 0 ىلإ ةيدب راجت عن
 تاباق مث عامتجالا نم سانلا تعنم ةهجلا كلتل

 ساظننا عراشل تلا قيما يطعن لك
 قالطار ىكذملا عراشلا يف لقب ناكذنا تيح
 يقلل ١ نمل .دلفخ فليم تدب قرأ
 يدنع ناك ام ةنال مم يننكما انو نيكاكدلا
 0 يتدعاسمل ةيشيواج نينثآ ىوس

 ةيطبضلا ليكو ةعضح فرطل ضكرلاب

 0 نم ترطخرارتلا» ةربقتلل كلو
 برضلاب يلع اووجم برع دالوا صخ# ةئامالث

 اهب يب رض ناك رخإو ديدح دوماعو يصعل أب

 نأو ةيق دنب بعكب ينبرض نيظنجنملا نم دحإوو
 نراك هب يذلا تفولا ف روكذملا لوزا

 يحلا ةب رضلا ةيقدنبلا بعكب ينب رض سانلا عامي
 انه ىلا ةنبو لوق هرفلا ىلا: ينولقن مث اننا اهنع

 يبطلا نرويسوفلا نم مدقنملا ريرقتلا ةروص
 جمر فالا ةيل اتيبسأ جيراجم فنك

 هنعانص © مرغ ينآيلت ٠ يت وناج هب ز وج أ

 ةلاب فانكالإو هجول اب هيضر حورج هيف هجوخ
 ةبواجلا ةنكممو رطخمم ريغ وهو ةضار

 لاقب ؟1 هر ينانوي: وسيرخ وبيليف ١
 ةلاب.نطبلا نم يولعلا مسفلا يف قراخ جرج هيف

 02 ةكي ال ديدش رطخ هيلع ) صاصرب خرمم ةيران

 ْ : ( ةبواجلا

 . راجن 4هرغ ينايلت يتوبورابهيزوج ١

 هس يضر حرجو قراخ ربغ رهظلا ع
 )00, نآذلاو ةعطاقو ةزخان ةلإب لوالا: ىأرلا
 ( ةبواجملا 0 ) ةضار

 يحو رس 0 هرغ يف رطل ام ينتل وب , يلاوج ١

 ريغ ) ةضار ةلاب: فنالا يف ةضار ةبرض هيف

 ) ةبو اجلا ةنكمو رطخم

 يحرطنق "4. هرغ يطل ام روحي دولوأب
 فارطالاو هجولا يف مدكو سأرلايف ةضار حورج
 ( ةبواجلا ةنكمورطخم ريغ ) ةضار ةلاب ىلفسلا

 دادج ؟4 هرغ ينايت يسيوكبنيمور

 رهظلا يف مدكو سأرلا يف ةعبتم ةضار تابرض هيف
 ا 00 لالا د مرجو لبقلا فارطالاو
 حرجو ( ادج رطخ ) ةضار ةلاب ىلوالا حرجلا
 قاسلا حرجو ةرييك اصعك ةبصقلا بيصم قاسلا
 صاصرب ةرممم ةيران ةلاب

 ينبل اوك ؟. هرغ يذينولب ريتساربكيريب ١

 عارذلاو ربظلا يف مدكو سأرلا يف 'يضرحرج هيف
 ( رطخ ريغ ) ةضار ةلاب

 شارف 11 هرم هيواسف  ناسارب يفويل ١
 رهظلا يف ع دكو سارلا يف يضر حرج . هيليوم
 اطر ل ةضار قلاب اهلا قارسالاو

 رجات .1٠ هرف 00 تيماز :ديرفلا 1
 فارطالاو فنالايف مدكو نال يف يضر حر جويف
 ا ةضار ةلاب ءايلعلا

 راجت [؟ هرف يطلام هجورف وليافور ١
 عار ذلايف مدكو رسبالا بجاحلا يف يضر حرجويف
 ( رطخ ريغ ) ةضار.ةلاب رسيالا |
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 اهدنعو ضرالاب تعفوف يسار ىلع اهدحب

 يمج ىلع ةفسلاب تابرض عيرأ ينوب رض 3

 ها ينوشتفو تيك ضرالا ىلع ىتلم ينولعجو
 كيرف نيعبسو ةثالثو ةضف ةعاس ينم اوذخإو

 تأجتلا ممابرضقسا دق تنك يتلا نويلادلاو
 ءاسم ةيناث ةعاسلا دحل اهب تدعتف ةوبقلا ىلا

 ىلا ينولصوإو ةيبرع ىلع ينوعضو اهدعبو

 ةيل اتيبسالا

 ؟4 يرع نأ لاق .٠ هوبويج سيول ١
 ةيواسنرفلا ةطسوبل اب مددق#و يواسنرف ينإو ةنس

 يف دحالا موي يفو تانب عيسلا عراب ينكسو
 فرادل تهجون ربظلا دعب ؟ ةءاسلا وينوي ١١

 رتافدلاب تاباسحلا هل ررحا ينال رازب ويسوملا
 عراشب تاج برض تعب ةعبرا ةعاسلا يفو
 تاقف ةليدجلا ةيش:لا ةهج نمو اشأب فيرش

 ىتالصنتلا دخل هجوتم يلا راربت اجاوخلا ىلا

 ىتالصنقلا ىلا يلوصوب و كربخا دوعا مث ماهفتسالل
 صاختا ةلمجو ريلشدكلا [طانمم لصننتلا تدجو

 بفوخ دجوي ناك اذا اع ريلخكلا سلا ٠
 تنك اذا يفا ينباجا هيوب ويسوملاف ةيليمافلا ىلع
 «انبفوتالصنتلا ىلا اهرضحا ةيليمانلا ىلع اًنئاخ

 فرطل تهجوتو ةييرع تذخا كلذ ىلع
 فندو ةمم ةلأسملا نا هراطخال راربت ويسوملا

 الو ناديملا قوس ىلا ةيرعلاب تا كانه

 ةالرأ ىود دبع روكا عراشلا ينلث للم

 زازقلاب يننومري |وادتبإو ةهجلا نه يف برعلا
 لاجر دحأ تدجوف يصعلاب يننوب رضيو

 هيلا تهجوتو ةيرعلا تره تلو ن0

 صح دقو ةيبرعل اب يعم رضحي ناب ةتيجرتو

 لوقا نا ينكميو ةهارك نود نرم كلذو

| 
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 يلوب رض برع دالوا نينثا ينالوبوب ةلاكو

 الار يلي ىلع حرت اهدعا ايل اس
 رشلا ىناهأق كلف اس

 رييكلا رت نقلا ىلا تلصو الو يسج ف

 نقلا لولا لاي ا لا
 ىلا ينلصوو ةيبرعلاب يعم بكر ةيكلملا

 تهجوت مث ليللا دحل كانه تيتبو وتالصنفلا

 اقوفرم نيكاج ويسوملا قلعت ةيبرعل اب يلحم ىلا
 ةيواسنرفلا ةطسوبلاب مدخلا ونيفرود ويسوملا عم

 ؟١ يرمع نا لاق . سفيرت ليما ١
 يلزنم يف تنكو سيلوبلا يناث شدنم ينإو ةنس
 ةيشيواحلا دحا يدنع رضحم نينثا ةعاسلا

 تانب عبسلا حرام اشب ةجاشم لوصح نع ينربخإو

 ادحإو تدجوو تهجوتف زازفلا ةوهق يف

 ةنم ليسي حرجب لوق علاب نخحغ يف احورجم
 بينم يدنفا ديحم عم ملكتا تنك الو مدلا

 دجوي ها يل طولاقو صاختلا |ورضح نواعملا
 تخاف تيمارت ىىسملا يطل ملا تحت ةرييك ةيعبج
 ةيشيواجلا تدر ذإو كانهىلا تهجوتو هيشي واج
 نع ةيعبلا م يضل أملا أب ىلع

 لحما ل تلسرا دايدزالا يف ةذخاأ

 ذخإو ةيطبضلا ليكو ةرضح رضح ةهرب دعبو
 تناك يتلا تايعمجلا لصف لجال :ةيشي واج

 ةداعس رضح كلذ دعب مث عرإوشلا يف عينجت
 مهتسا أمدعب و زيلكتالا لصنق بانجو ظفاحلا

 اكفاملا ةذاني كمت عقاولا نع ظفاحلا ةداعس .

 انهجوتو انلزن مم يدعتملا تيب يف لصنتلا عم
 ايران اًنلط انعم تيشام نحو لوق هرثلا ىلا

 يذلا ماهنتسالا دعبو تانوكلبلاو كليبابشلا نم



 ةموكحلا نيمدختسم نم دحإو رضح قئاقد ةرشعب

 نيكو ركاسع هنالك وأ نينا ةقمو ةيرضملا

 روضح بغري ظفاحلا ةداعس ناب يل لاقو ةببرع

 ةعقاولا اهيف تندحىت وفل !تاههبلل الاح هييئار ويسوم

 ةيبرع تذخا لاحلا ين ثانب عبسلا عراشب
 ع هتدجوف هيجنار ويسوم فرال تهجوتو

 ا ناك مهنمض نم صاخشا ةلمج عم هلحم

 ةداعس بوغرم تفرعف يواسنرنلا لاريمالا

 هني اللمأ نسبلا هبجتارال وسوم هلقوبو ظفاحلا

 اجارخللا عيا هنا: لع دجوو ةيرسلا كرو
 بوكر اب «نماق وتالستلا رصصسلاب قابأس

 عبسلا عراش ةهجل انهجوتو ةيبرعلا يف انعم

 ةلمخأ انوفقوا ةيرازفلا مانأ الوصوبو كاب
 نك ال ار اندكما امو صاخنإ
 قالطا يف نيذخ آو اهب نوب رضب رابك ن ايصع

 ظفاحلا ةداعس نا يل ليقو نءراملا ىلع تاهنبط

 اهيل انهجوتف ةظفاحلل هجوتو ةعقاولا لحم كرت
 برعلا دالوا نم ةلمج جنرفالا ةراح عراش يفو

 لك ةفادم يف انديدهت |ورجا تييابن نيلماح

 ماما انلوصوبو هاوتروك ناكد دحل قيرطلا

 نيياش ىلع ةعيلجم تناكس انلا نم ةلمجنل عماجلا

 دي سلا انا اردقو ام ةياشل اهني ومو نيرا

 اشلا نا نولوقي مهعمسو لصنقلا اهيف بكآرلا
 ًأدتبا تقولا كلذ ينو نإوخا 9 نير وكذملا

 اننعرذا ىلع انوبرضو# انيلع موج اب ماحدز الأ

 ن٠ لوزنلاب انمزتلا ىتح ةوقب انسوئور ىلعو

 انعم ناب نيلئاق صن انرصو بورهل ةيبرعلا

 ريالا نكلو ةظف ةظفاحلا ىلا هجوتمو نانويلا لصنق

 نيلئاق نومبص# هو اقلطم كلذل ىغصن تناك ام

 نينثا تفرع برها دنعو ىراصنلا وبرضا

 #4 اع

 ين يلع ساب 0 اك مم دحإو ركاسع فيس
 ١ دل امال ن هاك علا رق كورن تقو

 ع انرص تابرض ةلمج يبرض راص امدعب و ضيبلا
 7١ قيرطلا لوط ينو ىلع دمحم ناديم ةهجل برهن
 ا ده ايناك نيذلا سانلا انويرض

 ةيثنلا لوق عبق ند برئلابو انهجوت دنع

 ' ةغللاب نوقعزي اصاختا انعس ةوطخ نيرشعب
 )000( فلز وينو اك انل نيلئاق .ةيانونلا
 تيب يس انأجتلاو انهجوتف اًحوتنم بابلا دت
 ىكاجنو ريب ويسوملا

 ١ لاك" ولورا لايدتا 0000
 ةليدجلا ةقيوسلاب يناك دو نأرف يتعنصو ةنس

 دالوا نإو هيف لغتنا يذلا نرفلاب نكاسو
 تانب عسلاعراقب يفويرض برعلا 0 |1 0

 ضعب ةهجل تبرقن امو اصعلابو ا ىلعرج

 تهجوتف ةيقدنبلا بعكب تابرضب نوفر ركاسع
 ابحح ةيتناقيسوملا نم نانثاف ةقيسوملا كشك ىلا

 اكيتنا ةعظق اهب قلعم ةضف 00 رع دعاس

 ) نكما امو اًدج ةيدش ىحب باصم روكذللا
 هلاوقأ ذخا رارمسا (

 ااعر نم يفا لاق . ينإوزنم يرتيد ١

 يجرفس ينعنصو ةنس 18 يرعو نانوإلا ةلود

 ىينوي ١١ يفو ممرك دصاق ىبملا هللادعس روباو
 نم“ تازت ربظلا دعب ةثالث ةءاسلا 47 ةنس

 نيرازجلا فرط نم ةنوئوم ءاضتلربلا ىلاروباولا

 ايديبلا ةناخازجا مامأ يىلوصوو يوجر دنعو
 ىقبط لوق هرقلا نم برقلاب ناديملا عراش
 «ادتبإو يننوبرضي !وثكمو ةجنسلاب ركاسع يلع
 ةبرض ينوبرض اهدعبو ةجنسلا خصل ينوبرض

 ا ا ا يح اوال

 اكيينود تام

 د , , 1 ا شق دل د

:.. 



 قوسب ةوبق ماما يلوصوبو ناكدلا ىلا هجوتلا . 0
 ركاسعو برع دالوا ماجدزا ترظن ميدفلا كمسلا :

 عطقو رابك نايصع مى ناك برعلا دالوإو

 تابرض ةلمج ينوب رضو "ىلع !وقبطن اف ةرييكب شخ

 ىلع يوقو ةنع ببست فلخ نم يبار ىلع
 دحأ نم اهب يحرج راص هجن# ترظنو ضرالا

 حرم ىنملا ةهملا نم نسما ةقشلا ٠٠00
 نول ركذتا لو يركسصلا ترا
 |ىنخإو تس ىلا تنظو اهسنال لآ

 اهدعبو ةطينربلاو به ذ نويل دب ةريغص ةنيتك ىنه

 ىلوضوبو كاكدلا كا هوا س7

 جابركلاب يجيرع دحإو ينبرض .ةيشنملا ىلا
 راو لزغم ىلا تهجوتو ينيرط يف ثيرقساف
 ةيطل ام ةلاسغ ةمرح فرطب اشاب هربا ةلاكو
 نم تازن ةعباسلا ةعاسلا ينو اهمسا فرعا ال

 ةعبرا وا ةئالث ةعمو اطِباض كيرلا 0١

 يليصوتل ايركسع يعم لسري ناب ةتبجرتف ركاسع
 ترضح روي يناث يفو ناك دقو يلزنم ىلا
 ةيلاتيبسالل

 م. ىئرغ نأ لاق ٠ كايرو ليك |

 لوق هرق نم برقلاب ينكسو لاقب يتعنصو ةنس
 دق تنكو ةر وضانلا موك ةهبجي مدقلا ينولطراملا
 شعب لفق يرتشيل برع نبا ١ دلو تلسرا
 ناكدلا قلغ تدرإو لففلا بكرو داعف شورغ

 اهنلذ نع ينوعنمو ابيرقل ةربارب ةرشع |ورضحت
 نراك اذ عيت اورسك نا دعبو اهب اولخدو

 ىصعل اب تابرض ةلمج ينوبرض اهيف ا دوجوم

 فيكاسلا عراشلا ينو هجوتلا ىلع ينو ربجإو
 يلوبرضو برع دالوا ةلمج ترظن ةينايلت .اهب

 اهدعبو ضرالا ىلع ينوفلاو يصعل اب ضيا

 نيس ال ةيفن واج نينا |[ ف 1

 نابللا لوق هرق ىلإ ينولصوإو قرز بالم
 صخت يل رضحو يضرالا رودلاب كانه تو
 يبرعلاب يل ًالئاق ينعفرو ظنا نا نكما ام
 ين إونش ديحم ىهبي دحإو و نالا دحل تمت ل تنأ

 يل لاقو نابللا منق شر وضحي كانه ينذرع
 يندعصا مث كنولتقي تيقب اذا كنال قوف علطا

 يتعاس ينم |وذخا كانهو لوق هرقلا ىلعا ىلا
 ةيل اتييسالا ىلأ ينولسرا اهدعبو

 ينانويلا يلوبونيلت اياس نيديططسق 1
 راوجي لاقب يتعنصو ةنس 18 يرمع نا لاق

 اًرضاح تنكو ين اكدب ينكسو نابللا لوق هرق
 دالوا ىنوكسن ين اكدل اهجوتمو نيراطعلا نم

 تهيجوتف يننوب رضي |ونكمو قيرطلا يف برعلا
 ام كانهو تانب عبسلا عراشب لوق هرقلا ةهجل
 نابللا لوقهرق وه لوقارقلا اذهو تبرض
 نواعم دحإو !دوجوم ناكو هب تلخدو رييكلا
 عم. ةيل اتيبسالا ىلا ينلسرا اهدعبو يمأر ]وار

 ىصعلاب ينوبرض برعلا دالوإو شي واج دحأو
 ةهجل قيرطلا يف ثأجتلا دقو ةنيكسب تبرضو
 دالوإو ينارصناي انه نم هجوت يل اول اقوركاسعلا
 ينم اوذخإو فوشتف ضرالا ىلع يفوتلا برعلا
 يسرالم اوقزمو ليل 1 تارا دعس

 بتاك ينانوي يفا لاق . شيلبشم ناج ١
 نيراطعلا ةهج مقمو نانويلا لارنج ونالسنق

 وينوي ١| دحالا موي يفو ةنس 19 يرحمو

 اًدوجوم تنك ربظلا دعب ةعبرا ةعاسلا 241 ةنس

 ناك يذلا لصتق سينلا ريل ىلع وتالسنونلا
 انكار قيرطلا يف يعم لباقت ناكو اهتقو ايياغ

 اهدعبو هتدوع رظننإو هجوتا ناب يل لاقو ةيبرع



 صاختا ةلمح اهب تادجوو ةوبق ىلا برطا نم

 نرابللا لوق هرق ىلا

 ضعبو فصنو وتننيب ةعبرالا تدجو أم أهدنعو
 ىعم ةدوجوم تناك يتلا ةيدقنلا

 يرع نا لاق . يظلاملا يرتيد يجبول ١

 نم برقلاب يكسو بتاك ىتعنصو ةنس 4|
 اًنباس لفعشا تنكو تدجنو انإو ةروضانلا موك

 عراشب تنك دخالا موي يو تفلظعلا ةحلص#

 مم تهجوتو نيرخأ

 ١ ىبنواتنا يعدي ينايلت رخآ صخت عم تاب عبشلا
 ةروضانلا موك نسب ا نيدوجوم انكو يلاريفيل

 امدنع 0 0 قا 0

 قولك اهدنف ينوبرضب نأ 1 نفاخ برع

 ؤ ثابرض ةليججم تبصإو ضرالا ىلع تعقوو

 | لوخدلا ثدرا اشئاط ينوك ةلاحو يصعلاب

 فتيتعفد ينوقزرف برغ نبا دحإو ناكدب

 ىلع رخالاو يئارذ ىلع ةضرب تبضأو ناديملاب

 ١ كلان «لعأ برضلا نقساو . نردتلا ينيغ
 ةفاكو "لع ةراجأا ءاقلاراصو يوزر يتغر وماخ دنع
 ةفاكو ايلخادن نيدوجوم اوناك نيذلا صاضتتالا

 بحاصق“ اهرسك راض اهب ةدوجوملا ءايشالا

 ا نريذلا نع ةعفادللا' لجال ناكدلا

 رفلوفير تاقلط ةتس قلطا اهاخادب نيدوجوم
 زازقلا ةوبقأ نه برقلاب ةنئاك ناكدلا كلتو

 لع الطن هلابها ىلع ؟ًروكرم انيس انيأر او
 الفن ر كاسل انرك تلم نم درجولا# قاقزلا

 ىرودوتباكلا عراش ةهج ىلا انهجوتب واعيمج ةنم

 يريد يجي ول لم دحل ضيا أانبرض ىرخ

 اورجا نيذلا يثور يبزوجو يليئافر ةهجل

 ةيلكل اب. اهقيزمتت راض يسيالم“ عيمجو انبيرهت
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 3 تموت يناث يفو اًكترف رشع انثا ينم دتفو
 0202000 ةلايسالا لا ةمو زتكألا وتالصتق لا

 ْ د رصفلا لاح ةبنل- ىلراك 1
 7 لويد وق ةفرعجب ةقطنم ذخا نكوكما اهنا خم

 5 ماو رالا ةيل اتيبساب نار 0 لم

 )جايا لاق . سدنيططتق الوقن ١

 ش ذاو 0 59 يرو رغ تسيب مقم كر
 00 قارا يئاطإو انأ اًبيرتث فصنو ؟ ةعاسلا

 1 ظ يلع دبهحم نادنيب نيرام انك ةيمالسلاب نك املأ

 7”  ةهيج نم نييرضاخ برع دالوإو ركاسع انرظنف
 | ١ برثلاب يركسع دحاو اهدنعو ةظفاحلا عراش
 "  ةيقدتبلا بعكب ةبرض ينبرض كرامزب جاسب نم
 0 ءادوتس شيالا# اننيال ناكر وكذملا يركسعلاو
 )الو ةئلتلا ذخأب نان نودب ةبتكلا يتم ذخاو

 7١ يفوبرخ برعلا دالوافا تارم عبس تعقو
 يناواحلا ناكد ىلا: ءوقلا ينوك نم تنكن

 ' اللا قايبرادا يحاص انإو امور ىلا
 ىتالصنق' ىلا ةليصوت ىرجو يلبق نم صلخلا
 هيسذلا هياجنار ويسوملا دوجوم ناكو اسنرف
 0007 ليرخأ صاخت. عم ةيئانيبنالا ىلا ةلسرا

 )0000 يرمح نا لاخ . ياداباب يتاي ١

 0 ةيلخلا ةموكحما ةيعر نانويلا ريازج نم يفإو ةنس

 0 قاقزب يعروجملا ةلاكوب يجنروماخ عنصو
 7 عرافب تيب نيض نم ةضواب ينكسو اينيدنيس
 0 لفسا نم:نكاس يور دحإو راج يلو هنوطرخ

 70 ىلعوه كلملا بحاص مسإو ينانويلا يفاي دب
 ١" دضنالا موي يفو ناكدلاب دوجوملا تالوضولا
 7 ةحارتسالا دصقب ينلعت ةضوالاب تهجؤتأ تنك
 )0 اكلضوا تطفو ةحبزا وا" :ةعئرا: ةعاسلا يف



 بابلا ىلا ]و رضحن تابلا قلغ ىزجا بحاضو 0١ ةينانويلا ةسردملا نرد برقلاب لزتم تلخد
 ءاسملا دنعو فويسلاو يصعلاب هيلع اوقدو مبا

 نيودرا روتكدلا عم ةيل اتيبسالا ىلا ترضح
 ةنس 41 يرمع نا لاق . ىسومويرام ١

 انأ تنكو دجلا سهنمب ينكسو ران يتعنصو
 ىلع جرفتلل نيهجوتم نيرخا صاخا ةسمخو

 فسويو يثديلفه صاختالا ءالوهو تاطاقرفلا
 ال يطلام صخشو اسينواذيلكيمو الونن' ناج نبا
 يرع لاورش' نبال رخا :صضخشو ةعنا فرعا
 انلوصوو كرمجلا نم انجورخ دنعو رضخا
 رورملا بوف نك داو اكتم 0
 ةكرعم دوجوم هنا ثيح ةهرب ]ونأت انل هلوقب
 ةكولفب انلزنو كرمجلا ىلا اندعف جنرفالا لتقو
 ياشلا فسوي امإو ةيطاام ةعبرا وا ةثالث عم
 |]ورضح ام ةمسا فرعا يذلا رخالا صخغلا]و
 ىلا انلوصوبو ربلا ىلا انلزن ةءاس فصن دعبو
 ىلا اليصوتل ركاسع ةعبرا انعم اوهجوت بابلا
 ةلمج انرظن ةيطبضلا ىلا اناوصو لبقو دلبلا
 اوناكبيرع دالوا نينثإو قرزا نيسبال ركاسع
 دحإ. دحإ. ركاسعلا نقض كفو جنرفالا 0

 هنوكل يرحم ةنأ تفرعو توبن ةعم لب ول ير
 هدروو طيرشب قرزا نولطنب اسبال ناك
 ةبرضو يمأر ىلع اصع ةبرض ينباصا دقوابور
 يرإظ ىلع ىرخا ةبرضو يتببج ىلع ةنيط بعك
 دحل انتقياضم راصو يش ياب يف فرعا ال
 نايصغب بيرع ءانبا .دالوا نم ةيشلا لوقةرق
 تنكمت اًريخإو ةيشنملا نم نيلماح, |وناك ةريغض
 ىلواب ىسإ يبحاص دحإو فرظ ىلا ءاجتلالا نم
 تانب عبسلا عراشب يصلام يراياب
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 77 يرعع نا لاق ٠ يبزوج وتانود 1

 دق ناكو نابللا لوق نقب شيواج ينإو ةنس
 دوجوم هنأ يل لاقو لوق هرقلا نواعم ينبلط
 ةوبق نم برقل اب قاقزلا ىلا تعرساف ةرجاشم
 ةغلل اب ل وسلا رركت اضكار تنك امدنعوزازفلا
 يلع اوماق صاخنا ةلمبجل عقإو وه اع ةيبرعلا
 نم يركسع دحاوو نايصغل اب ينوبرضو
 ينتباصإو ةدحإو ةبرض اصعل اب ينب رض نيلظنمقممملا
 يوتو اهنع ببست يسأر ىلع ضيا اصع ةبرض
 ياس لاخلا ف تقثو يقيس |و ذخا اهدعبو
 تيأزف:فقو ةيناث .تعقؤف قنا لع ةبرتق
 اريخإو يربظ ىلع ةراجحناب ينوبرضف يراه
 دقفب ترعش اهدنعو 0 هرثلا ىلا تاجتلا
 هلبدو عرف كتيينجو ةضنل لا يتيتكو يتعاس

 بهذ

 نا لاق. ينايلتلا ومالوريج شنتورك 1
 عراشب ينكسو طايخ يتعنصو ةنس ؟؟ يرع
 امدعب ينإو ريغصلا لوق هرقلا ماما تانب عبسلا
 لوق هرق نم برفلاب ةيليماف فرطب تيدغت
 ىتانوب شيواجلا ترظنو ةكرعم تعمس نابللا
 ةلمجزازقلا ةوهق مامأ ترظنو تلزنف اتم ناك
 الو لوق هرثلا ةهج نم نيرضاح برع دالوا
 تعقوف نايصعلاب ينوبرض فصن ىلا تلصو
 نيظنقسملا دحا اهدعب و تاعفد ثالث ضرالاب

 ةيقدنبلا بعكي يفب رض ءاضيب سبالم اريل
 ةثالث طوقتس كلذ نع ببسنو يئارذ ىلع
 نرم ةيقدنلا رود اهدعبو يفانسا نم نانسا
 لع انمقو نييبارخ نيم ييراطول اا
 تنكو يدي تحت !ادوجوم ناكذا يسركلا
 تنكُو تعقوف يسفن نع اهب ةعفادملا يفاذخا



 اورضح مث يجو ىلع هينوب ينبرضو قاقزب

 بربظ ىلع ينوبرضو نايصعلاب برع دالوا
 تنبصا دق نيبلا ديلا شرم قدس ةبسانلو

 رشع ةتس ينه |وذخإو ةيوق ةشبرخ ضعبب

 يح قدام يدحول تلخد !ريخاب كيرف

 يرق ناك ةنا

 ينعنص نا لاق . يربتبساولجنلا ١
 يديس عراشب يكسو ةنس ؟1 يرعو يتوناح
 ارام مك انذديعو نىرتزالا ةنيجم .زدكما

 ليفنرقلا ةوهبق نم برقلاب تانب عبسلا عراشب

 روفر سلا دارا ني حل
 ةينابموق 0 ا يصعلاب

 لولا يشارك ندكتوبهقولا تال
 م روؤسم ناك يذلا وكسيكنرف مب لحل اه دحإو

 انيمراك ىبست ةلجوزو هيدروك اجاونخلا فرطب

 لخادب تدجوو مهيليماف ء ءامأ فرعا ىلو

 اهدعب و هب نيئجتمصاخا ة ةلمجر وك ذالا لزنملا

 يلزنم ىلا تهجونو تازن

 يرو ظلام لاق زيبا نلف

 نم برفلاب ينكسو راجن . قعنصو ةنس

 ترضحو اهب يف تنكو نابللا لوق هرق
 دحالا موي يفو مايا ةهخ ذن. نم ةيردنكسا

 نيدئاعور خا ضاخنا ةعبرا مم !دوجوم تنك

 جرننلا دصقب اهيلا انهجوت اكينل ١ ةطاقرنلا نم
 انيلع إومبجم ةيطبضلا ةهج ىلا انلوصو لبقو

 ضعب و ديرج عطقو نايصعب .صاختا ةلمج

 انوبرضو بارجلا لخاد يفو ةجضسلاب ركاسع

 انهجوت اهدعبو قدانب نودب !وناكركسعلإو اهب
 كورام مادم لزتب ليللا لوظ انمتإو ةيشنلاهلا

 يللاها نم: يفا لاق . يتسينيو ليكم ١

 :و ةنسا <ا/ يرو اهيلران

 0 ١ وافق 2 را ارام ىي يريلكنا
 ْ 50 يرحب يثعنص

 0 تلزندق دبع مويوه مويلا اذه نوك ةبسانلو
 00 ىلإ تهجوتو ينراعم ضعب عظانل ربلا ىلا
 انيلراب يلاها نم وريجور ىمسي صفع“ لزنم

 جورخملا نع ةتعنم وريجور تلباقو تأادتبا
 0 فوني ام ضاختلا عم تلباقتو تجرخ ءاسملا دنعو

 اا )1 نم برقلاب برع .دالوا ةئايلثلا نع

 عوجرلا تدرا امو اهءوانب يراها ةرههسملا

 قيرطلا لع إودس رخآ ضاق ةلج تدجو

 ةباوأن تانلظ ةثالث تعمسو كانه قاقزب تبربهف

 سبالم سبال صخ رضحو باب ةهجلا تبرهف
 ىلا تآجتلا اهدعبو يمأر ىلع ينب رضو ءاضيي

 ىئالصتق لحم وه لزنملا اذه ناكو ةينايلت لزقم
 )لوب يلولخدا تابلا ىلا لوصويو ايلاتبا

 نا لاق . يواسرنلا سيول ناربف ١

 دوماع عراشب يحيرع ينعنصو ةنس ؟[ يرمع

 |0001 لاعإل هيوم تلكو يراوملا
 هتيايماف لوزن دعبو كب مرحم ةهج نم
 ' تدهجو امايتلوبلا ورتايت ةهج نرم يوجرو

 ةغللاب نولوقي 000 ةكرعم طسو يف 22

 اوكسمو ةلتق ة مزلي ينارضن دحإو وه اه ةيبرعلا

 قكر ىلع ةغسلاب ينوبرضو ليخلا عرص

 دحإو نم يتأت كلذو ةيبرعلا نم ينولزنو

 '0 رم تيلزت الو "قررا نسال يركع
 1 ابو تنك 41+ قرض راص ةيزعلا
 ايرتل تاهيج ةعبرا ينم !وقرسو ةناخيرعلا
 او هليكا) هم ةعانبو ةيرعلا داربأ هيف
 ' ادعت و يرخلاب اعرشم تك الا .اًنغيا.ىرض



 موزل زيعشلا عيبم اهبف يراجل ةهجلاب ةروضانلا 0١
 تير نع لجر ناك دب لقعأ ناو لا
 تنك ينإو سوجار ةهج نم هردولس ينإوج يدي

 سانلا ترظن الو ةسيكلا ناديلل تهجوت
 تدجو الو تانب عبسلا عراشل هجوتلا تدرا:

 ةيشنلا ىلا تعجر نوبراضتي كلانس سانلأ

 ينوبرضو برع دالواب اًطانحم يسنن تدجوف
 كنرظخ ةنلالا ةرملا ينو. نيترم ضرالاب قشقرا
 برض منم دحإوو قدانب نودب ركاسع ضعب

 نم حرج يعبصا: ناك نا فرعا الون فيسلاب
 دحإو ىليصوت ىرجأ اهدعبو ال مأ 9

 ينير ض زازفلا ةرهق ةهج ىلا لضوء انو ب11
 اًريخإو ةدحإو ةبرض اصعب برع نبا دحإو

 ةغللاب يلع لسو يني دخل ىنلصوا يركسعلا
 يذلا ايري فضلا ذخاب نأ لبق اي نا

- 

 يتل١ ةعاسلاو مماردلا ينم |ىذخإو هب اصعلاب
 / اًضيا يمزج ذخا !وداراو. اًكترف نيثالث اهتق
 . برقا اب نكاسراجن ينايلت صخشو موكب ل نكلو:

 نم يرزاتولوب نبا لاق ا راسل هرب 7 ١

  هيسواسف يفإ لاقت. ونامارب نول
 | رصمربلا تدعو شارف ىتعنصو. ةنس 41 يرمتو
 | تائب عبسلا عراشب يكسو رهشا ةعبسلا لدم نم
 | تنك دحالا 6-1 يو طايخلا دواد نلزتمب
 / ادوجوم تاكو يترجا: كنرف نيرشع تضبق
 | تائب عيسلا عراش ينو. اديرقل ناكترف يعم
 ١ ينوجر دعو. يثملا نع ركاسع ةعبس ينوفقوا

 | لطت قفا نيللاس نيرا كاس
 ' ينوبرض برع دالوا نيثأ اهدنغو قيرطلا

 قعيصو ةنس ؟١٠ يرغو ةيسورلا ةلود اياعر

 تنكوةمسا اًركذتم تسل لينواب يكسو دادح
 دالؤاف اسنرف وتالصنوق نم برقملاب !دوجوم

 فنيي تبره ينوك عمو ىلع اومجم برعلا
 اويلخأي نا ميكما تيرعلاب دالوف ناف ركاسلا
 اهدعبو ليذنمو نيشرغو اًكنرف رشع ةعبرا ين»

 ام نكلو كلذ اورظن ركاسعلاو يب رض راص

 كلذ لوصحو قدانب مهم ناكو اًنييش |ورجا
 ىرجا يور. صخشوب ةعبرا وا ةثالث ةعاسلا ناك

 ةيشنملا نم برقلاب قاقزي يبيرمت
 يضلام ينأ لاف .٠ ديرفلل تيماز, ؟

 ٠ بعدما يع .ةراكدبا يكسو ةنسا 14 قرخو

 تنكور كرينا عراشإ شيفوذبم ويريواس

 يلم ىلا هجوتلا :تدزاو: وزيداربلا:ةوبقب اًدوجوم

 انيذيس لزنمفلخ نئاكلا قاقزلاب يرورمو

 الو ىنوبرضو برع دالوا كينثا" ]ور ضخ

 أصعلاب ةبرض ريفخلا' ينبرض بورطلا تدصق
 اصعلاب ينوبرضو رخا برع دالوا اورضحو

 ينم دقفو ضرالاب تعقوق يردص ىلع اضيا

 بهذ سوبدو ةضف ةعاسو يطلام بهذ ةنيتك

 ةعب راو, ينايلت: صختو اًبيرقل نيلايرو. زازق رجم
 ىتالصتق ىلا ينولصولز. ينولقت ماورا صاخشلا
 را انفو ةنا يل لاق ينايلتلا صخشل و, اسنرف'

 يارذ يش حور مم تنك يلقن

 يطلام ينا لاق .. اجوراف' يليئافر ١
 برشلاب ينكسو ران ينعنصو ةنس. 115 يرمتو

 ىلإ اهجوتم تنكو ناديملا؛ تيزلا ناكد نم:

 رخإو فك ينبرض برع نبا دحإوف. يلزنم
 نودب يركسع دحإو اهدعب وب فلخ نم يمر

 ينذخإو زوجت لجر,ةنأف هوكرتا لاق ةيقددبب



 رضح حابصلا يفو نينثالا ةليل :ناكدلاب انيقبف

 نابللال وةةهرق ىلا انلسرإو انذخإو مسقلا رومأم
 ةيل انيبسالل انلسرا ةيطبضلا كح فشك دعبو

 ةيواسترفلا كنرفالا ةيلاتيبساب نيروكذم

 ةينايلتلا
 م 4 وأ لاق . يتوناج |

 4. هر نابللا لوق هرق فلخ يلاب لزنمب يكسو

 نم برقل اب يلاهح عم تنك دحالا موي يف ينإو
 ةهرب تفقوف هجوتلا تدرإو وتساج ناكد
 تبره يلاوج عم تناك تنبلاا كرأ ترظنو

 تدجو كلذ ىلع اهتناعا ثدرا املو اهِدحَو

 ىلع ينوقلإو ينوب رضو برع دالواب اًطانحم يسفن

 0 صخلا نم تنكمت اريخإو ضرالا
 شا نيرشلا طانلا انس

 ناكوايل نيا وتالصنق دحل يلصوت |ورجا مهفرعا
 يركسع دحإو برعلا دالوا نمض نم |دوجوم

 نكلو اصعلاب يبرض ديري ناك جالس نودب
 ةنم اهذخأ نم تنكمت

 نول لاق .ينانولا , ىتسيرخ ويب
 ينكسو لاقب يتعنصو ةنس نيثالثو ةعبس يرمع

 تنكدحالا موي يفو نبدلا سمثم نم برقلاب
 تناكو اهنقب ينرمأو يعم ناكدب !دوجوم

 يتناك ينل ١١ ليازبلا عضو ثدرا انا ةلونقم
 قالوا ترظن دقو ناكدلا لخادب بابلا جراخ
 11 ذنا و لوبرصي نابرعلاو برعأأ

 نينثا !دوجوم ناك دق طقفو كلذ فالخ يت

 مث اوناك نا فرعا ال نكلو نويسسوقلا نم
 باوجتسسا نكما اه ال مأ اوبرض نءرخالا
 ةلاج ه هنوكل كلذ نغ ةدايز-روكذملاوبليف

 .اهيف ةبواحملا ةنكي ال

 3 3 يتعنصو ةنس «فن٠يرشعو ةينا

 ا” يلو .ناكدلاب. ةناسرتلا عراشب يكسو
 001011 برعلا دالولا يلع اريج اهقو لزتملا نم اًجراخ
 1 . يتباصا واصو 3 ا عراشب يل وب رضو

 0 - تبلط اهدعبو فلخ نم نيكس ةبرضب ضيا
 )00 لذ ءانثا يفو ليطوت ]ورجاو ركاسع نينثا
 70 قصنووتنيي نيثإو ةنيتكلاو ةعاسلا ينماوذخا
 3]3 يال تناك ركاسعلا نا نظإو هيدقن ابيرقن
 3 لحن ىلا تلصو اهدعبو ءاضيب سبالم

 لددفا جورس يتعنصو يمل ام ينإو ةنس نيثالثو
 يجاح كلب ةيدجلا ةكسلاب يبكس نإو لزنملاب

 اهجوتم قيرطلاب تنك دحالا موي يفو هفرع
 ا برعلا دالوا ءلظ. ايمن لزنملا ىلإ
 عيلا عراش بناجب قفز لخادب يفوبرضو
 ا ناكر لبطسا لخادل تايقلاف تانب
 اهب نوب رض ةبيك اصع ةعم برع نبا دحأو

 ينتلتنل ينتباصا ولو يتبصت ملو ةدحإو ةبرض

 يلطلام يفا لاق . ويجروج يد ولوأب
 .. برقلاب يكسو يحردنك يتعنصو ةنس 1 يرو
 ا 11 دنكأ دخلا موي قو ةيانملا نم
 دالرلا_صاخشا “ ةعبزرا: تدجوف ةشرولاا ةهج
 ضرالا ىلع تعقوف ينوب رضو صع نيلماح برع
 ةكسل اب اطزنمب ةدوجوم يمناك ةمرخ ينترظن الو

 نيذلا صاختالاو اهدنع ينتلخدا دق ةيدحلا

 هو اًكترف رشع ةعبرا ينم وذخا ينوبرض
 ةيلاتيسالا ىلا يلصوت راص ليللا ءانثا

 0080 ضر نإ لاق . ىنلوكسرحا ١
 ' موك نم برقلاب يكسو دادح يتعنصو ةنس
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 ينيذأتعار نيكس الو اصع يبسالانأ) تلقو 00
 كيسذلا ءاج مث تكسف ( ينيب ىلع جيار انأو هيل
 يردص يف ةنيكسل اب ةبرضب ىفردابو ةنيكسلا ةعم
 نرم .برقلاب لوقهرثلا لآ .ضكرا تغلطف

 ةيطبضلا ىلاحر يل لاق لوق هرقل اف ثانب عبسلا
 ينلسراف ليكولا ثربخإو ةيطبضلا ىلا تهجوتف

 ةيااتيبسالل ىنولسرا اهدعنو ةبثكلا ىلا
 ىنعنض نا لاق . يربربلا ىلع حتاص ١

 نكللع :ةيزاغملا ةراختا يكف 0 لاغش

 ةوهغلا ىلع نيراطعلاب ادعاق تنك ىفإو نوطيس
 اًدصاق يتمايفبوو ربظلا تقو عماجا ماما ةنئاكلا
 ربخ يدنع ناك امو ىدغنال يلزنا هجونلا

 عبسلا عراشل يلوصوبف ؛يش الو اصع يعم الو
 لغادو :يلاظاسلا. عزاشلا زم تورك نا
 ءاملا يدعوت تناك يتلا يقاوسلا دنع قاقزلا

 آلا رعشا اف قباسلا دهعلا يف تينا سأرل
 دحإو الا ينالخ دحا ناك امو ىراصأ سا

 ينليش كضرع يس هل تلتف رضاح شنواج

 ينوذخا ةراحنا دالوإو ةراحلا يف ينطحو ينل اشف
 . لوق ةرقلا ىلا

 لايش نووعنص لاق .. هتاحت سنوي ١

 طلز فطصم لزنتمب ةيرطفبلا ةراحب ينكسو ويب
 عراش م يثامو عيبملل نيؤطب يعم ناذو

 اذإو ةكرعملا :ضاضننا دعب: ١١ ةعاسلا ليباطا

 لحم وهو ةفرعا لحم نم فئباصا ةصاصرب

 هيتس دال | تيمر تبرضنا امو شحاوف
 ةصاصرلا لحم وه يذلا حرجا درب ىتح ةيوش

 يباحصا ضعب و ضرالاب تطقسف نيبل ١ ينتك يف

 نابللا لوق هرق ىلا ينولصوإو ينولاشف ينوفرع
 يلاسرا. راص ةيطبضلا نمو ةيطبضلا ىلا ةنمو

>, 

 لاق ةموكحا ةيعر ٠ سونارك انك ولنا ١

 لممللا انيمي لاقبلا يخا ناكد ق نك ينا

 ةيسأ برع كيرلا دحاوو ميدقلا هرهسل | دنع

 فناكدلا لفقا لاقو ناكدلاب رضح نايلس

 نونطخيو سانلا نوب رضي ىصعلاب ا سان

 تنك ائيبو كييابشلاو ناكدلا تلفنف ختف عئاضبلا

 اوباكو ةيدحب هوعلخو بابلا لوطبخ لخاد نم
 ىلا! ككاو تا فرعأ 0 نعاس نع ا

 ز 0 انإو ناكدلا اولخد مهم ةثالث وا. نينثا

 مولع ةتعفر و 0 ل ينوكب مهشركا

 ذخأي نم مهو ايدررتل رم مهم راصف مهيقزو

 مدجوو ةراحا زيت ىتاف زيازفل ابو رحاب ةعاضبلا

 ايركسع قعز و حارف برضا انإو نوبرضي

 نواعم رضح اهدعب مدرطو ىناف لوق هرقلا :

 كيبابشلا فاشو لصبلا انيم يف يذلا لوق هرنلا
 ضاختا "ضب .انع لابو نير وبكم .ثابلاو

 تاحورجلإو كييابشلاو

 |[ ةراجلإو يصعل اب

 لاق ةموكحلا ةيعر . يردوت يجروج ١
 لاقبلا يخأ ن فناكد يف لصبلا انيب نك ان

 ه ةعاسلا دحالا موي يف ناكدلاب انتماقا لاحو

 برع دالوا رفن ةئاملاوحن اديلع مث ربظلا ضعب

 يردك ناكمدلا نق ىف نوورات لك اني لاع
 ال ناكدلا نا اب رخالا انتو اهباوبا دحا

 : راما ا 0 0 تا ةثالث

 ا ةيطبضلا 00 ترضح كلذ 1

 نييابلا دسو ربيماسم



 اهدنعو ضرالاب تعقوف روك ذملا :لزتملا نم
 وا دارا هلو يلع ىبسب قررت صخ# يئرظن

 هي ناك ةنإو شرب رخالا وه هوبرنغ ينليشإ
 يزريلكتأ هيج ةلخاد مو نماللا متاخ يدي

 ةضف اشرغ نبتسلا وحنو وتنيب فصنو دحإو
 مذخا نم فرعا الو ينم اودقف

 باصم يبرغم يليئارسا . زيم ليلخ ١

 مكتلا ىلع هل ةردق--الو هسأر يف روسكو ه0

 يناجت يتعنص نا لاق . نسح ديحم ١

 عماج دنع وتم ةراحب يكسو ةشوطرطلاب يجوب
 دمحم جاحلا ىبسب صخعش لزنمب ريذن جاحلا

 تنك ربظلا .كحالا موي يف ينإو كاملا فابن

 الو ملعمإل اذغلا لماح نيراطعلا نم اًرضاح

 ع رايعب يبرض راص لصبلا سهثمل تلصو

 فرعا الو ضرالاب تعقوف لاهثلا يلجرو يدي
 ينب رض نم

 يح ١ نم شيواج . هللادبع نسح' ١
 م ينآ لاق كلولب يح .هطروات هج ؟ هداقب

 فنويتلا سارب هدايب يح ه ينالاب تيك موي
 ديحم ىبسي يالالاب ىتيدلب دحإو ىلع ةلطملا

 يتدوع دنعو ياشلا هئاحت ىبس رخإو ىنلا دبع

 0 هدايب يح 5 يالا ىلا'هجونلا !دصاق

 خس نشر .جرم## ..ةليق دعب يفتباصأ ن نابللا عراشل

 يراوسلا نيظنملا نم يركسع دحإوو يجو

 ينذخا اهدنعو يفوتو ةصاصرب اهقو بيصا

 يركسعلاو انا نوظنحتمملا نم شي اجثاب .دحإو

 ةيظيسفلا ىلا :انلضولو رعبالا

 نررف دنع ةلزنم . نسخ نبا يلع ١
 ةتباصا ةشو وه هفطنم طذا رسيغي ل شاقرتلا

 لايثلا نينيعا| وبا تنب . .هحباص تنبلا ١

  ةيشام تناك دحالا موي يف امإو لمجلا يبرم ا
 - ظ - اهوبرضف ةكرعملا ىلع جرغنلل زازقلا ةوبق ةهج وحن

 اهيجو يف اهاصاف قوف :نم رجم ىراصنلا

 00 دوي دارم كلم ا« قاب دس باب ينكسو

 0 : يندباصاف لغتشا ةرباربلا ةوبهق مادا ةئاكلا

 1 نم يلداعلا دوحم كلم تيبلا كابش نم .ةيقدنب

 يطلام دحإو نيته شرب ةرممم يناطسولا طافلا

 ع ىجوو يبءار يف ينتباصاف ةسا فرعا ال

 70 لوقوفلا ىلا ينولصوا نويسوقلا ينولاشو
 ١ الا كل لاق . هفانك وبا ديسلا 000

 ربظلا دعب الزان تنك ينإو يراوملا دوماع ةهج

 يهربالا عراشلاب هتفب تازادنه ةيناك تعطق

 شرلاو الآ رعشا اف يلزنم ادصاق يجوتبو
 ةهبج يأ نم ملعا الو زازقلا ةوهق: دنع ينباصا

 يك تك ىلا لاق ىسنلادجلا ١

 0 اولا يلي دلاب يكسو اهاب نوننوط ةقادب
 يبيهربالا غراشب رازبلا ةيواذ يف تنك يفإو يلم

 هجوتلا ادصاق 0 ربظلا ةضتّرف ءادال

 000 ىث ناو دئدفلا نا لجال ىلزنم ىلا
 ناكد نينا ىلع ينخا نبا ثدجو يرورمبو

 روك ذاب ايتخا دلوو مهربا وعدملا نيزملا ةيلعم
 دويجم اي هيا ربخ هل تلتف هحمق دويحم ىبسب

 ىلا اضكر حور يل لافف: هيل ةضياه ايندلإو
 0000 كر تيشيخ ارب نو كيلا
 اهدخا انتراح ساب ار ىلع نوحو رجم نيينثا تدجو

 يذلا مهمو نيكس كلام يناثلإو ثوبن.كل.دام

 ينواك ىلع هل تنفصف يرض دصاق توين ةعد



 ضار 0 ”تيطارخ جا 0 سس 5

 تبرق امو قاقزلا لخاد ضرالاب ل _ ! 5

 ينارصن لجر ينبرض ةليشا نا تدرإو هدنع 20

 2 يتباصاف شرب. ةرممم ةيقدنبب كابشلا نم

 ينتباضاف ىرخا ةيقدنبب ينبرض مم يديو يربظ
 يجو يف

 يتعنص .نالاق. يزبربلا طيمحت واو
 نيراطعلاب ايلا ولافرد اجاوخلا دنع خاوط

 دعب دحالا موي هي ينإو يتودخم دنع يكسو
 دنع ةيدومحلا ىلا هجوتلا ١دصاق تلزن ريظلا

 ةناخازجالا ىلا يلوصوب و رازجلا دمحا وعدملا يع
 نم برقلاب تانب عيبللا عراقي ةقاكلا
 نم لاغش صاصرلاو ةمحز تدجو لوق هرفلا
 ىلا لوخدلا تدصق املو تحت .تسسو قوف

 يف ةضاصر يننباضا .ةناخازجالل ةرواطلا ا
 نوكلبلا نم امنا ينظ ىلعو نيببلا يقارذ
 ناكدلا قوف وا ةناجازجالا قوف نئاكلا يطاولا
 منطصملا درولا مهبل ةلعملا

 را لاق . يديعصلا تيمحم فنا |

 كلب ليمالاب ينكسو لالدب نالاو مادخ يتعنص
 هركذتم تسل موي تاذ يف ينإو مساق ليلخ
 اهجوتم هنابللا لوق هرق ةهج نم اًرضاح تنك
 ا رواجم ١ نرفلا دنع يىلوصوبو ليماهلا ىلا

 يمار ىلع يصعب مرج ةلمج ينوبرض ليلخ وبا

 ىجو ىلعو
 مادخ يتعنص نا حابصم دشسلا ١

 يكسو ليماطلا ةهجي الوقن ايراب اجإوخلا دنع
 ين اوداب ضراب بشخ كشك يف ددجلا رايدلاب
 دعب دحالا موي يف ينإو قيفدلاروبإو دنع

 تلفقف نوضكري برع دالوا ترظنو صاصر
 يجوهفلا سان ينلباقف هجوتلا تدصقو ناكدلا

 كنا ناقو يعو دخم كتاكذدل ةتوبق ةرواجل ا

 تناك ةيقدنبب ينب رضو ( صاصب اي يشمتام هيل )
 ذخإو ضرالاب .تعقوف يردص يف شرب قرمم

 نيعبرإو ةعست هيف يذلا يتلعت ماردلا ع
 يتيبالج ذخأو هكيفاارحو متخنإو تصنو كلنرف

 ىلا ينولصوإو ينولاش اهدعبو هميدقلا تبيتلا
 لوك نال

 يتعنص نا لاق. فيرشلا ديحم ١
 تطال: ةياط .دنع ةلايسلإب قنكسو  قراوت

 تنك دحالا مد ِ يفأو باطخ دواد كلم

 دحل ت تلصو اموريظلا دعب ةيدوبحلا نمارض 5 رضاح

 هلطاام عر 2 نيالا | ريغصلا لوق هرتلا

 ٍينفرعو ةئلأس الو يرجي ريغص دلو تثدجو

 فنا تدرا هراصنلا قوس يف برض ْ هنا
 نبهل ١ ىلجر يف ةطبخ ينتباصاف قاقزلا نم دوخا
 1ماض ىلإ يرداخل كام قرح كانك وع
 نا تدراو ةلئاس مدلا ترظن املو ةبوط وا

 لاغنلا يلجر كيس نيرايعب - ينوب رض ضكرا

 تناك لوالا برضلا نإو ضرالاب تعقوف
 نيرملاو نافلا ذياب قناكلا لالا نب
 هل لباقملا لزنملا" نم نيرخالا

 تنك يلا لاق . قاذبلا رع ديسلا ١
 ينكرلا ةراحب نكاس يفاو لاطب نالاو اًراطع
 ايشام تنك ربظلا دحالا موي يف ينإو يكلمب
 ادصاق قرافم ةعبرالا دنغ ورؤم ةشرو عراشب

 نم يردص يف ةصاصر ينتباصاف يلزنمل هجوتلا

 مدلا لاس اغنإو اهب رشا لو كانه لزنم كابش

 ىرخا ةصاصرب يرض راض ' اهدعبو ير دص نم



 ينب رض نم فرعا الو قيرطلاب اوناك

 يعوبق يتعنص نا لاق ٠ دجح دجا ١

 تنك ديالا عي ينأو ريذن جاحلا عماج ةهجي

 لو هلسملاةهجي ينارصن صخش نم اب :يرتشال
 يف يرات راي يتباصا: تانب .عيملا ذل تعي
 ينبرض نم فرعا الو لاهثلا يعارذ

 يتف يلا لاق . راصن هاش خيشلا ١

 نيراظعل اب تنك دحالا موي يف ينأو يرابقلاب
 هجوتلا !دصاق يبهاربالا عراشلا نم يجوتبو

 ةرامخ يل يل وصوب و رصعلا تقو يرابقلا ىلا

 يف ةصاصر ىنباضا دقو اًماحز تدجو كانه

 ةصخت فرعا يجر وماخ ضلت نم لاهثلا يذخن

 ةنرظن اذا
 ييرع ينعنص نا لاق . ديحم هللاريخ ١

 اًرضحم كنك دحالا موي هن قلو بوكر

 لمملا ينزما دق ةعقاولا تلمح الو ةيبزملا
 .لبطسالا ىلا اهتلصوأ نا دعبو اهحّررأ نا

 نئاكلا مالا دنع يلوصوو يعوجر ءانثا ينف

 رايعب ينبرض مث لالا يعارذ يف ينتباصاف
 يجو يف ينباصاف رخآ

 يب وكرم يتعنص نا لاق ٠ مر# ىنطصم ١

 ترظن الل دحالا موي يف يناو هيجيإوبلا قوس يف
 جرفتلل معم تايجوت يرحلاب نيعرسم دالوالا

 يجو ىلع تععقو نابللا لوق هرق دنع يلوصوبو

 يجو نم الئاس مدلا تدجو, يايقبو

 يجوهف ينعنص نا لاق - مهربا ليلخ
 ةوهتل اب ادعاق تنك دحالا موي يف ىنإو ليماملاب

 يوب نيل: لجو رف يتاصاخ دفاع وبرضو

 . ةوهنلا نع ديعب ماحز كانه ناك اهنقو

 د "لاق ةتعنص هجاوخ 0 تائب عبشلا عراش راش

 3 .ةيقدنبب ينب رض اشاب روصنم كلم يف كاند كوخ

 700 نآكو لاغلا يلجر يف يننباصاف ونيسارتلا نم
 ا كييابشلا نم الزان صاصرلا اهنقو

 1 _ ناجت يتعبص نا لاق . ناجملا ديسلا ١
 2 زازنلا ةوهق ةهجي ايشام تنك دحالا موي يف ينو

 0 الفم اكس يرتشي برع نبا الجر تدجوف
 7" ىراصنلا تدجوو ةناكذ فرعا اجإوخ نم

 0 تلقف كنس نك هرأب نيرشع ةمف صوصخب يف
 0" ةكسوا ةدايز ةكمس تناك اذا شيلع ام اجاونلل

 000 رخل كرو يبد بس اجاوخماف ناصقن

 )0202 ضرالاب تضقوف لالا يتبل يقةنبكسب ينبرضو
 ١ لوقدرقلا ىلا ينولصوإوإ سانلإو ركسعلا ينولاشو

 قص كنزا لاق . يتاروصلا ديعس ١
 007 لارتم 0 ةراح ىكسو يثوطرطلاب يح وبق
 6 حالا موي يس ىلإو هصاضتلا 3س ةجاحلا

 يلوصوبو تييلا ىلا ةوهنلا ,نم اهجوتم تنك
 ةمحدزم ةكشا| تذجو تانب عبسلا لوف

 شرب ؟ دحإو ينير اهدنعو ضكرت..س
 0 : نيل ١ يدي 00

 نأ لاق“: كروت لارج ديحم ىلع ١
 ينو ثالوكاملا قوت غو :كيس عايب ىعبص

 يلريثلا ةراجم ةفئاطلا نادوبق نيسخ ةوبقب نكاس
 وجا رم الزان تيك دحالا موي يف ناو

 اضخش ترظنف تانب عبسلا عراش ىلا ةشوطرطلا



 ام ةينيك نع هقالشتساب فلك دحا 2003-0 ١

 اس نفاس يحبرع ينعنص ةنا لاق . لصح

 تهجوت ادجالا موب نب كيس للص هزيل
 دعبو زيشلا عماج دنع نم لاح رع يرتشال
 لبطسالاب ياعم ىلا هليصوتل تهجوتو ةتيرتشا نأ

 هشرولاو لبساها ىلا لصوملا عرابشلا دحل يلوصبف
 اهتقو يفو ريسملا ينكما امو اماجدزا تدجو
 سانلا اوناكو يربظ يف نيكسب صن ينبرض
 كيبابشلا نم صاصرلا نوقلطب كلذ تقو

 يتعنص ةنا لاف - نيدورد قطصم |

 دحالا موي يف ةنإو نيراطعلاب يكسو يفتسا

 فكيراطعلا عماج دنع اًفقإو تنك ١١ ةءاسلا

 ينوبرضو ىراصنلا ينولباقف تيشم اهدعبو

 | صاختا كانه اهنقو ناكو يربظ يف نيكاكسب

 بناجالا نم نوريثك

 يتعص نا لاق : دوعملا ونا دمحل 1
 لبطسالاب ينكسو يلي العلا يدنفا سر ده نمي زم

 ينإو جوزتم ريغ ينوكل رظنلاب يودخم قلعت

 قلعت رداشلا نم اهجوت» تنك ذحالا موي يف

 عبسلا عراش يف يريسبو لبطسالا يبا يودخم

 كييبابشلا نم شرلاب يبرض راص تانب
 لعاف يتعنص نا لاق . يوادنه ديحم ١

 يربملا شفع يف يناوجلا ةفاقشلا موكب ىنكسو
 هلسملا ةهج نم اهجونم تنك دحالا موي يف ينأو
 ىلا يلوصويو يلزنم ١ دصاق نيراطعلا ةهجب ىلا

 يلع لزن نيراطعل اب نئاكلا ميدقلا لوقارقلا

 ىراصنلا ينوبرض مث كيابشلا ترم شر
 ينبرض نم فرعا الو يربظ يف نيكاكسلاب

 ينعنص نا لاق . مجرلا دبع ناجرم ١

 بنيز كللب يناربلا هرددس بابب ينكسو دالج

 ناكدل اهجوتم تنك دحالا موي يف ينإو هرازجلا
 ةنئاكلا ناكدلا ىلا تلصو او ديعلا يش

 كابشلا نم يكيرج دحإو ينبرض ةشرولا ةهجي
 برعلا دالوا ينولمح اهدنعو شر ةرممم ةينباتب
 كانه ناك ام اهتقو يفو يلزنم ىلا يفولصوإو
 ماحدزأ

 مارف ينعبص نا لاق . نيسح دمحا ١
 م يف ينإو نيتلا س ار ضواب ينكسو ناغ 2

 داق يان. عنسلا عراش 20
 ةيقذدنبب ينارصن صن ىف خب رضف يلزم ىلا هجوتلا

 نيل ١ يذخت يف ينباصاف ةصاصرب ةرمعم تناك

 ماحدزأ كانه ناك ام اهنقو يفو

 ينعنص نأ لاق - رود وبا يملأ ١

 يكرتلا .يلإو خيشلا لزنم هكدلا موكب ينكسو

 ليصوتل يلزنم ىلا تهجوت دحالا موي يف ينإو
 ةنيئاكلا يناكدل هجونلا ١دصاق يتدوعب و اشعلا

 رازج صخ#ت ينلباق ةيردنكسا ليتوا تهب

 ينيرضو اشاب نوسوط ةقيوسب يورلا هسوراسب

 اكو نويسوتلا ينولاشف يردص يف نيكس
 رجلا 0 ةلمج عينج اهنقو

 ثنكينا لاق . يربربلا ضوع ىلع ١

 يف يف رجح ينباصاف يههاربالا عراشلاب ايشام
 نك عدلا داق مبيدم الو كايف ل رام نم
 يعارذ يف ةصاصر ينباصا دق اهبف ينيخا ةراذؤي

 لاطب نالإو امدنغسم تنك يناو نيب
 لاغش يتعنص نا لاق . ليلخ ديعس ١

 ةهجي ايشام تنك دحالا موي يف ينإو ملا يف

 ينباصاف ةيشنالا ىلا هجوتلا ! دصاق ةر وضانلا موك

 ىراصن ٍضاخينا نملاهثبلا ييارذ يف يران رايع



 ةباصم ةرشعو ةيران حورحجم نيبابضم نيرشع
 امأ ةعطاق حورجب ةباصم ةتسو ةضار ثالأب

 باصم لنفطلإو يضر .حرجي ةباصم تنبلا
 انثا مهنمو ةجلاعملا تحت عيمجملاو نقلا يف رسكب
 ةنيدش تاباصاب ةعسنو طخ ةلاج يف رشع

 ةيمولعمللو اهافش لمي تاباصاب رشع ةعبسو
 25 ةنس وهنوي ١؟ يف هحرش مزل

 اسلا ضارما يثابمكح دمرلا يثابهكح
 يف ميلس ىيرتود

 ةيلاتيبسالا يشابهكحح >> ضارما يثابيكح
 ثوه نراف نعيش

 يط همأن 5

 انيرجا هاندا هيف ان اهنا نوعضإولا نحن
 يتلا ةنج نيعبرإو نينثا ىلع اًيرهاظ ٍفيكلا
 اهم فرطلا اذه ةيلاتيبسأب ةدوجومو ترضح

 جراخلا نم نيفوتم اودرو تبعبراو دحإو

 مهلع ٍفشكلابو اهب قوت دحاوو ةيل اتيبسالل

 كجوف تابن قاروإو رجلا نم لير اهيلعو

 ربظي اذب و نينولفم ربغ نيثالثو ةيناهلا وحن مهنم

 ةعيطا هيلع رهاظ مهتم بلغالاو هيوسيع مهن

 موه نينولخ اوناك مهم ةعبرإو ةيوابوروالأ

 ربما ىلإ لصإو يران .حرجي :ىنهل ١ ةوقرتلا

 هلا ةجيش# ةلصإو حورج ةلمج ةعم دجو يناذلإو
 ةعم دجو كلاذلإو ردصلا مسق يف .ةعطاق ةزخإو
 ه1 يت بلقلا ممق يف لصأو يطق حرج
 نينونخلا صاختتالا نم عبارلاو ةزخإو ةعظاق
 دالوا نم اهنا موي يفا# فرع يليثارشا نا فرع
 ةعم ناكو ةيواسفل ١ ةلودلا عبات كلب .يواطق

 '00 نونالثو ةيادلأ امإو نسأرلا لع ةيوخ ضوضر
 ١ يناث منم فرع ةنونخم ريغ تناك يتلا ةنج

 0 : نييودبمل موه ست يرجو نيزشعو ةثالثلا وُغ م

 أم رخالا رشع ةسيخ|و لصانقلاو مهل اها نع

 ةعطاق تالا ةجيتن ةرياغو ةعستم جورج سأرلا

 2 دحإوو زقعلل يبناجإو مدقملا مسقلا يش
 ةل الأ ةجّيتت حرج ركذ ام فالخ هما كو

 دجو رخا ةثالثو نطبلا ين ةعطاق. ةزخإولا

 ةلصإو حورجو سارلا ىلع ضوضر ضعب مهعم
 2 مدحأ ةعظاق ةزخأو تاللإ لرش ةلصاح

 . حرجلا لوطو نطبلا يف نينثإو نيالا قارملا
 ةزخإو تالا ةجيتث هو رتمتنس ةعبرا وحن روكذملا
 مهم نوثالثو دحإوو ركذ ا؟ دح تاذ ةعطاق
 يف ةرشئنمو ةددعتمو ةزيدش ضوضر ماعم دجو

 "00010 ةرخرلا ءازجالا يف قزف مم نآرلا
 فكلتو هجولإو سأرلا ماظع ضعب يف سكب

 ةضار ماسجا نم ةلصاح روسكلاو ضوضرلا

 ةرشابم اطاعتسا ىرج توبن وا ةرييك اصع لث»

 45 ةنس وينوج 15 يف اًريرحت  ةوقب

 ةيلاتيبسالا ظحالمو يشابكح |ةيلاتيسالا يشابهيكح
 يدجنلا ىنطصم ثوه نراف

 "0 يقرا .: ... ديظاي ضارما
 00 ا ضف

 ا ركاكح دليلا ضارب ينام
 قيربود 2 فيطللا دبع

 نيمرجلا نم تذخا يتلا تاقطنتسملا نع

 موي ةعقأو م ]وبيصا نيذلا تايل اتيبسالاب

 نيروكذي 47 ةنس وينوي 1١ يقفاوملا دحالا |
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 ةيلاتيبسالاب نيفوتم نيروكذم

 يح 1 نم يداهج نيدلا نيز دبحم ]

 يران 0 هدايب ياللا

 يلاها
 يعطف حرحي يرصم ماس هللا دبع ١

 نيكس لثم ةعطاق ةزخإو هلآ
 يضر حرجب كروت هللا دبع دمحم ١

 . ضوضر عم

 ىضر ح رجب يودب قطنلا يدع ١

 ١ ضوضر عم

 نيحورجم نيروكذم ظ

 يراذ حري نيروك ذم

 يداهج هللادبع ديحم ١
 يلاها نيروكذم

 يرصم 16

 نينادوس ١

 هربارب ا |

 قو 03

 ةعلما ا نيرو .60

 هيضر « 2« :١

 هيعر ماورأ ؟

 ١ يليئارسا ١

 ينادوس |

 يرق

 عومجلا . 5
 انم حوت دقو ريغ ال نوناثو نئنثا طتف

 فيلا نما يار يح مهم لك ةباصا

 41 ةنس قينوي 16ه ْ هالعا نييملاك

 هينطاب ضارما يثاببكح
 ةيل انيبسالا ظحالمو

 يدنجلا نطصم

 ضارما يثاهبكح ٠ هينلطاب ضارما يشاببكح
 ةيردنكسا ةيداهج

 فيطللا دبع سيش

 لافطالاوءاسنلا مس يثابهكح دمرلا مسةيشاببكح

 يف لس

 ريرقت ةروص

 يدنفأ ولتعفر يرظان ةيل اتيبسا

 ةيل ايتبسالل نيدرإولا نيفوتملا صوصخ نم

 ١١ ففاوملا 51 ةنس بجر 11 حابص يف

 نيبوابوروا بناجا نونا مف 41 ةنس وينوي

 توعبرإو دحإو معيمج كبيرصم ةثالثو

 هلهال ةيلست ىرج ىسيع نسح 0

 ىرج كوملا دبع ديمو ينإوظلا ميهربا نّسحو

 ةنأ اب تييئالثو ةيناغلا امإو 0 ىلع مهف

 ءاكحو ملم ىلع الو ممئاوسأ لع ا ال

 فمكلا لورجإو ةيل اتيبسالل اورضح لصانفلا

 طقف ةيسنجلإو ءامسالا ديق يراجو مهلع مزاللا

 ةيلصانتلا فرظ نرم بودنم روضح دنع

 ١ نووثالثو ةنس مف نيحورجلا امإو ممالتسال
 لفطو ةنيارتع ينالا رغ1اهرعا نيو الج
 لاجرلا نيحورجلا نم تاونس ةيناثلا هرع

 يراوسلا نيظيتسشا 1 فهلا كاش نبا

 ةيعر ماورا نبنثإو هدايب يح 5 نرم دحإوو

 ةينداوس ةثالثو يدوبي : دحإوو كرت. نبنثإو

 منن .نوباصملا نوقابلاو . ةربارب ةثالثو

 ىيرتود



 زيلكنالا اياعر
 تونهك ملعم نيتبير روغأب ثرءره

 هلا عي ءاكرش نسبود: .توور نوح 5 رسلبود ترعور ن

 نسوراشي رنوج دلانبجي ر

 ةطاقرفلا يف س دنهم ثروبي سمج
 بم رب وس ةيزيلكن الا

 لاريمالا مداخ تيكارس جروج ٠

 لاريمالا روأي مداخ نره ديرذلا

 /6 ةنس ونوح ١١ ةثداحب اولتق نيذلا هالعا

 لجو علنا ةلود اياعر نم معيمج اونفدو.

 ىنالصتقلا لج 5
 1 0 لردوتالجون

 ل
 يضاقو لصنق

 فتيحورجخلاو نيفونملا صاختالا ناي

 قفاوملا نينثالا ةليل يف ةيلاتيم-الاىلاإولقن نيذلا

 ةياغل 14 ةنس بجر [هوا/61 ةنس ئينوج ١ ؟

 لا_جا

 نيفوتم ناروك ذم
 ددع

 لفسأ يران حرجب يثع نسح ١

 ربظلا نم جراخ ىنمل ا هوقرتلا
10 

 ىنهلا يدنلا لسا ىعطق

 ا الولا ديعديحم ١
 نيلصإو ةعطاق ةيزخإو حورج
 ؟. مرغ ردصلل

 هيليئارسإو نييوابروأ نير وك ذم

 ”9ب دجو كب يواطق نا يلئئارسا ١
 |0017 2 جورج سارلاضوضر فالخ
 0 هيذاغغإو مدقملا مسقلا يف ةيضر

 نييوابو روا نيروكذم
 : رفن
 0 غيدش ضوضرب . نيباصم اودجو ؟١

 0 ءازجالا يف قزف عم ايدل ْ

 1 يف روسكب بوحصم سأر ارال ةوخرلا

 7 كلثو هجولإو ةمجححلا ماظع ضعب

 ةرشابم ةرثثوم ةيضر ةبلص ماسجأ
 'توبنو اصع لثم ةوقب

 سارا ضوضر فالخ مب دجو ؟

 مدقملا مسقلا يف ةيضر ةعستم حورج

 ٠ . ىتعلل يذاحل إو

 عج وقرا |فالخ ةعم دجو ١

 نطبلا ين يعطق

 حورج ضوضرلا فالخ معم دجو ؟
 اطوط ةعطاق ةذخإو ثالا نم ةلصاح

 فتبالا قارملا يف مثدحا رتمتس 4

 | نطبلا يف نييثالاو

 ضظ”011

 د تون , 5 تق دن



١ 

 ةظر والاركاسع نم اًنكْلب ذخاي ناب نبظف يسلب 1
 ىلع تهب ين, م ةيشدملا ىلا هجوتي و هتيرادكح

 هجرنلاو ءركاسع ىم بتاج ذخلب شيلوبلا ماكي
 امو هفاقشلا موكو لصبلا انيم تاهج ىلا مهب

 سانلا نم عيجت لوصح نم ازارتحا اهلي
 مهالخ و ١ ةعقاولا لحم نم .مهارصنا يراجلا

 انيلع لبقا ءانثالا اذه يفو تاهجلا كلت يف

 مدلإو هسارب اًحورجم زيلكنالا لضنق انج

 ايلاتيا لضق بانجأ رضح مث ةنم لئاس

 دعبو كلذك نيخورجمو نيبورضم ريلشتكلاو

 مهل مزل ام لاعتسإو ةهرب لوق هرقلاب مهناقا
 مالم ىلا هجوتلا يف اوبغر ةيطبضلا كح ةطسإ|وب

 مهاكرا راصف . مسفنا ةإوادم هي عارسالل

 | نم مععم مزل نم قافرإو .مليضوتل نيتيرع

 ةيطبضلا ليكوو قيرفلا ةداعس تكرت مث سيلوبلا

 قرفت ناك عيجملا نوكل رظنلاب هنابللا ةهجب
 تارضح فلخ تهجونو ةنيرع تيكرو ةظعم

 00 7 | ثهجوتو 1 دي د

 ا بيو ةيضصتل ةينضل ن1
 | دوجوم: ناك نب مولع موجتل ا راضف اهلخادب

 ملهش ديدبتو نيظنحتسمملاو سيلوبلا نرم كانه

 ةراحتا تالحم به ىلع عيظنلا مراجت عنمو
 هدا يي 6 ةطروا .ترضح كلذ ءانثا يو

 دقو شابوالا يفاب ]وفرصنإو ماقيافلا قفرب
 اه يغبني , يتلا تاهجلا ىلع ركاسعلا غي ز وت راص

 ركاسعلا اضيا ترضح ةهرب دعب مث ظاينحالا

 معيز وت ءانثا يفو سداسلا يالالا نم  ةبولطملا

 دعللو نيلوتنم بناجا ةعبرا ةثالث دوجو نع

 ااا

 ةيلاتيسسالل مليصوتب 1نم هيينبلا راصق ةهجلا

 ملل مزلتسملا عقاولا يف ركاسعلا عيمج بيترتو |
 ةدجإو ةعانسلا ينف.لخد دق ليلا ناكو كلذ

 ينواعم دحا رضح اًبيرقث برغملا دعب فصنو

 نيحو رظمولتف ةلمج دوجو نع انأيب ذخإو ةيطبضلا

 ذإو ةيطبضلل ةرواجملا ةقزالا يليام رجا ؛طاشب

 ةردابملاب هانفرعف انتقفرب .ةيطبضلا ليكو ناك

 ىلتنلا كئلوا جارفقسال مزلي نب ابوحت* هجويلاب

 اب ةيفيك يف رظنلا عم ةيلاتيبسالا ىلا ملاسرإو
 مدوجوب اهع ليق يتلا ةعتبلا تماد ام مهاصا
 انهم نجا ناك افون ةكرعملا تن نع ةيعب اهَيف

 رورملا لاح اننا اك ةهحلا كلت يف ءيش ثودحي

 جارخا راض ةياغلإو ايش ىرن انك ام ًالوا اهنم

 ىلا ملاسرإو اهيلع اوناك يتلا ةلاحلاب نيلوتقملا

 موبلا يف دهوشو لصح يذلا اذه ةيلاتيبسالا

 نم انعم ناك نم:نا لوقإو نكذ يدابلا
 اولأي ل نيظنحتمملا ركاسعو نسيلوبلا ركاسع

 ماذهالا ثيح نم مهجابجإو ءارجا نع ادهج
 نع الصاج نك ام عفدو عاؤجالا قيرفت يف

 ضعب لصاح هنا لعيب ثيحو ناجيغلإو ةروفلا
 يلصالا ةعقاولا لحم فالخ رخآ تاهج يف ردعن

 نم زكرم نا ةيطبضلا لوصا تايضتنم نمو
 نمض ةهج يف ثدح اب اًزيرقل مدني اهركارم
 ملعي ركارملا كلت نم ةمدقنملا ريراقتلا ةعلاطم

 اوحرجو |ولتق نم عيمج امإو مهاهج يف راص ام
 00 ملعب اذه 0 ةفاك يف مويلا اذه ف

 تايل اتيبسالاو ةيطبضلا تافوشك'
 ظفاحم ينطارع

 ةير دنكسا



 عقاولا نعطلا ين زظنلل لكشملا نويسسوتلاب
 ةقعتم تناك يتلا ةسلجلاب كرايم ةرادا يف
 سايلا يفرطل رضح مويلا كلذ يف . ةظفاحلاب
 نا ينربخإو ةيطبضلا ىنواعم دحا ةمجلم يدنفا
 لوف نق ةهج برع نبا رخآ عم رجاشت ايطلإم

 ة نيكسب برعلا نبا برض يلهلاملإو هنابللا
 لخم : هجوت ةيابضلا ليكو عرضخ نإو .ةخن
 سيلوبلاو نيلففحضملا ينانب ابيطصم ةعقاولا
 ليكو نضح ىلع تببت كاذ ذاف ةيفيكلا رظنل
 ءارجإو رمالا فاشكتسال ةردابم هجوتلاب ةظفاحلا
 فنودب ثدحي نأ ىسع ام ماسحنال يغيني ام

 دوعلو مهعبتي ناب نواعملا انربخا ُ كوش

 00 اذه: داع ةهرب 0 ينربخيل

 اضلا طبض راص نكي 4 نإو ةنا الئاق
 55 تعمجم سانا ةلهج نا الآ ةنع ىلا

 تبهذو نويسموتلا تكرت لاحلا ينف. ةهجلا
 امع لوعملا .ةهجلا ١دصاق .ةرجا .ةيبرعب هابأو
 اًرام اهلا تلصو ام دحلو اهيف مومتلا لوصحب
 ىفدأ ىرا تنك ام مهربأ عراشو ةيشنملا ّس

 نم ةبيرقلا زازفلا ةوبق ةهجل يلوصوب امنأ ؛يش
 يلاهالا ن عج تداجو نابللا لوق هزق

 يف تعرشف روهخ منم لصاحو يصع معديابو
 مهم عقاولا ناههشلا نيكستو مهعمجت قيرفت
 نيظفمتسملاو سيلوبلا نم كانه ناك نم ةطساوب
 ثارايع قلط لوصح نع تربخأ كاذ او
 ثعمس ينإو 5 كييابشلا ضعب ثم ةيران
 اه هوا دع انا قعفلاب ةددعتم تانلط

 لوق هرقلا سفن دحل ريسملا يف تذخاف ًالوهجم
 فكيحورجم ضاخلا ةعبرا تادجو كل انهو

 دوجومو بناجأ نورخالاو نادلسم نانثا مام

 ظ . تاطايحالا لب ةفدع اهقو ةيطبضلا كل |
 6 ىنقتسال ملاسراب عرسي مث ّش ةيجالعلا

 - ةيرانلا تارايغلا قلط يراجلا لحلا نع ثلا

 ١ لزتم وهو مدحا ىلع لالدتسالا لصح ةنم
 7 قي رضح دق ناك ذإو هيطلاب نوكسم كانه
 آ000] 3 نوسكرك وسوم بانج كلك ءانث
 7 0١ [كخدو قانتالاب ةيبيصتساف زيلكتالا يضاقو
 "0 ةيلسالا نم هب دجوي ام طبضل لحغا سبب

 )بأ يف لافطإو ءان ةلبج خا نم اندجوف
 ١ انوع ةحلسالا نع ثخيلاب و يطل ام صخخش مهعمو

  ةدوجوملا ةزيبارتلا جاردا دس رطل رب

 "الربو هانذخاف نير وكذإ) اهيف نيبقملا ةضوالاب
 '0 نوما ءاقئاق تربخا لاحابو لخلا نم
 تلخد مث ًالاح ةطر والا ركاسع رضحي لسر نا

 نيعيجتلا يلاهالا قيرنت يف اندهمجإو عاتجالا
 روضح فداصن كاذ ذإو ناهشلا نع مدرو

 ركاش كادنموق لماك اشاب ليعاوبا ةداعس

 ةتربخأ يلاهالا عيجت دايدزال ةبسنل ابو ةيردنكسا
 - نم ركاسع ةطروا روضح موز نع
 دنع مم ةناعتسالاو طايتحالا لجآل هدايب

 هيلا ءاموملا ينربخا ةهرب دعب ةلاربغ موزللا
 بوغرا اركأسعلا لا.براب ةباتك بلط يالالا نا

 00 كرت هرقلا نم ةقرو ةعطق ترضقساف مروضح
 00 لجالو هدايب يخ ه يالاربم ةرضحل ثررحو
 | 00 اررح اهفالخو ةيشنملا تاهت ظايدنالا ةدايز
 3 ظ دعبو ضيا ةطروا بلطب هدابي يح 7 ىلا
 : ثأ دبا يلاهالإو صقاينلا ّق عيجتلا ذخا ةهرب

 ظ عيجتلا لاصنا .نم ةليدخ هلا لق فارصنالاب

 ماقيأق ىلع تهبن دق ىرخا ةهجب ؛يش لوصحو



 عراشلا كلذلةبسلابتناكةيشلابيرقب عراشلا 00
 رذقيحو قو رب انا سانا عبجت كانهناكو ةقئار 2٠

 يلدا ثودح رظتنم ريغ عراشلا يف تلخد :

 قرافم ةلمج لعل ا ةهحلاىلا تلصو ىنح راش 0
 لحل ا اذه ىلا تلصو اءلاجمو زازفلاةوبق#دحابو
 تثبرضو يقبرع ىلع راخللا ضع للا عستملا

 لوقا ردقأ الو عراشلاب رام آنإو ىصعلاب

 يذؤثو يلجر ىلع تبرضو صعلا نم سنج يأ
 تيمر نلغيحو !١ديدك ناك افا 0

 اوخرص نييراضلإو ىنبصي مل نكلو ريك ربي
 خيرصلا اذه ناك اذام معا ال نكلو رنشيح

 ةاماوجلل ءيش الو حالس يعم نكي مل ثيحو ش

 . ىشن تربظا اذا ةنأاب تننظ سفن نع

 فدل ن.سح ريثأت تل نم ثدحي اًنايع

 لكب يلوح نع ىلا ترظنو ةيبرعلاب تفقو

 انإو بهجت هيلا |ورظن ةزيجو ةهرببو ىده

 ناك ةنظا ريثك ليوط دبع فقولا لاح يف
 ةيبرعلا فا ىنرم رضح ءاضي ةيبالج اسبال

 ىلع هب ينبرض ادج دماج ريك ثوبن هديبو

 ىلع ةبرضلا هذهب ينامرو نيتنثالا هيديب يسار
 هتقوب ثيدح اهم. هقالخ ائيش ركذنا الو ضرآلا

 (ركذنا ام ردق ىلعو ) ضرالا نع تعفر ىت>
 بنج ىلع ليخل]و ةبولةم هيبرعلا .ذهيح ثيار

 احورطم ونالسنوتلا يبفسا- تيار يفا ركذنإو
 يلا وج مكذنا يذلا رجالا سالاور

 اتاوصا تعمسو ضرالا ىلع احورطم تاك

 ركذتا الو لصنق وه اذه ال ال اذكه لوف

 نيذلا ناب تمهف انإو يعم اولكت ةغل ياب نال

 يننوطشي اوناك يسأر قوف تيفقإو اوناك
 ناك يذلا برضلا دض ناك اذهو يننوسيحيو

 ةرييك نيكس ةعمل !ديج ركذتا ينإو "يلع ًالزان
 تعفر ةبرضلا ناي )اديج يرظنو راوطاس وا
 لر“ ع ثرتات ثأنا 00 نيبو ينع

 ُق 1 ا نأ 0 هدد

 رذييح ينع نوماحي اوناك نيذلإو اذه يعبصا
 ين ودعاسو لو هرقلأ ىلا معم هجوتايننا يل اول اق

 رأوا ل وق هرثلا نم اير دعو كولا لا

 ام ىلع نوجرفتي ىده لكب نبفقإو نبظنحتملا

 الو ينم لئاس مدلإو يصنعت ىلعو لصاح وه

 اوف داكلابو ينع يصاحيل ينم. بيرقت منم دحأ

 نمو لوق هرفلا ىلا لخدا يك ياما قيرطلا
 اوناك مهنا دب ال اهيف نيفقإو !وناك يتلا ةهجلا

 تاذ اوأر اونوكي مل نا تصلخت فيك اوأر
 ظفاحلا اشابلا ةداعس فلبقتسا دقو برضلا

 ام انايع هذاعس ىأر قو نقلا

 يتلاح نم ناك
 حلاص يدنفا يلع ينع اوما نيذلا ءامسا

 قيفش مابط ىلع رصن . نبظنخسملا يشابزوي
 نينكاش اسمعي“ يي يهفسلا

 ةينبك .صوصخ نمو نابلل | لوق هرق بزعب
 <لع فدك يذلا يكام روتكدلاف يناحورج

 اللا ريرفنلا ةقرط نم مدقي وه نوجناءو

 نكي نيبراضلا نمو كلذ
 ]1 ويم نينلإو ةفرعأ نا
 رثع ةنح قم لك ممددع

 ينطأ اشاب رع ةداعسريرفن

 /5 ةنس وينوي ١١ دحالا موي يف هنأ

 الغتشم تنك راهلا نرم ةيبرع 4 ةعاسلا

 نع مز

 دبعلا تفش نا

 نكن ينوب رضو ىلع



 ” ءانذخاف هيل ناب انكم ةنأب اركتنم مدلاب هلك

 ردا نب نيرملا ترمإو ةيرعلا لخاد لا
 ةراكنم ليخلاو ربخأت نودب انونحل امنا برهيو

 اروعن رّوعن يجيرعلاو نيئترم تعقو برضلا

 ىيسملاف انيلع اويجيو ةيبرعلا نم عقوو !ًرطخم
 ناكف دشا ت تناك ةيتباصا نأ أب نيِسلِكَف ناجح

 ةيرعلا لخادب ملأ !دعاق عجولا ع ترم
 غب نيففاو انك يناذلا مدختسملا ونايرس عم انإو
 داعبا ناكمالا ردق ىلع نيراجو ةينرعلا بتنلق

 هيد ياك كلا ةباصعلاب انآ اع يرغلا

 1 اذ دا( ايل رطل يسايبإب منايراشو
 تاحو رج ةثالثب تبصأ يناف يصوصخ نمو مدعن

 ينه لاسو يهمج يف ثار ةلمجاو يسأر يف
 يتلا ةيحولا ةقيرطلا ىلا انأجتل 0 دلا

 ديدلاو برمإو ةيرملا تع لوقلا ف
 ىئايراسو يناثلا ان ا لزن نا

 دوجوملا لوق هرقلا نم برقلاب انلصوو ثلانلا
 ل قو ةولاط يناع خرقا ةراخأ لدي مف
 ايفرعف ادت ىقاانناب < نيركتنم "قير
 أاسأجلاف عراشلا كلذب ةكاس ةينانوي ةيليباف
 ناك يدل ننايران انو سيلكيولانا هذ
 ه احلف تاوطخ -ةرشع ةفاسمب ذعن نع ًانعبتم

 ل لكل لمع انتو راها دفا باو
 نب, قوأر ا ريك رين أت: هيف تيماحت .يذلا

 يلي دال ىلع وهني نأ لع اوضرعت ةلاخل
 للجدل لمح اج يلسلو ياسا ايده ل
 جورخلا نع ةيلكلاب مقعنم ررضلاو وسلا نم

 قرن ديول روتكادلا رافعا راض م ىدلا نم
 تركسلا ظفحي ناب ةتفلحت يتاحورج ةأوادمل
 هنوكل .ارورسن ترسو يل لصح ام .ىلع مانلا

 1 0 انايلأ نم حرخ 1 انجح كلذ ىرخلا

 مم لصاحو عراشلاب نيرظتنم اوناك صاخا
 و مث لاقو مهم وهف 0 ب نظ ضعب

 5 ا هنيع تحن م غل 0 3 نورنا
 و ضيا جالس نم ببسم حرجلا اذه نا
 )000 ادت نم نيعفد دونحلا تّرم ةسداسلا ةعاسلا

 6  عراوشلا ن :راكرا يف ء ءارنخ اوعضوو كيبابشلا

 ” كلام
 ١" اسنرفوتالسنق ىلا اهب تهجوتو ةيبرع تبلطف

 الو هكا ناب ىل -نيظ اهدنعو

 ينيسج ءانبا نم ضعب كانه !دوجوم ناكو
 ةيلاتيبسالا ىلا سييليكيف عم مهلسرا دقو نيياصم

 كانه اوناك نيذلا اناياعر ىلع تهن اهدعبو

 يناثلا مدختسملا امإو تيب ىلا تعجرو ودملاب
 اندنغ تابرض ةليجم بيضاف ونايراس وعدملا

 بلغأو اًبراه ناك ام ةلاحو ةيبرعلا ِ ناك

 ا1]000 هيدوت دصقب ةيفاس لع ةتباصا_تايرضلا
 زيلكتالا لصنق .ريرقل

  ه[يرع سكوك ديرفلا لراش انا لا
 0 ْ ةيردنكسالاب زيلكتالا ةلود يضاقو لصنق ةنس

 . نيب ربظلا دعب .يراحلا .دحالا موي. يف هنا
 تر اكتم يل درو ةسمخ وأ 4 ةءاسلا

 707 كمانتلا ةفاك فلكي ةيز دنكسا ظفاحم- ترظ

 00 00 0 تس

 يعم تذخإو  ةحوتفم ع ف تلخد 5

 | ١ ةيشملاب انررو وتالسنوتلا اذه يغش اغا: مهربا

 0 كلذ ةهج افإو ةيمرم تيكاكدلا . تاهجاو



 لارنجلا نانويلا نق ريرتت
 ىينوي ١١ ةثداح عع

 ١١ دحالا موي نم ؛1/ ةعاسلا يف هلا

 هليكو عم يواسنرفلا لاريمالا نراك وينوي
 عراشلاب تاغ .وغ ضعب تعيسفيلا زاميف نادوجوم

 تلمع دقو لضاخ وه اع ءاهغتسالل تلسراف

 نيو ام عبسلا عراشب ةرجاشم دوجوب

 ىلا ثيحو ىراصن ضعبو برعلا دالوأ لضعب

 ةرجاشملا له تاب تركتفا ةلاخنا ةييقاب ملاع

 لحم ىلا هجولل تيدعتسلف مت اهناب مدح
 انفرطب مدختسم رضح هتاذ تقولا ينو ةغقاولا

 ةداهس نواب يلييخاو سياكل نأ را

 ىلا هجونا يكل ونالسنوفلا ىلا يل لسرا .ظفاخلا
 مجتلا يف ةذخآ ةلأسملا ناب روكذملا عراشلا

 هجوتلا اًدصاق. ناك يذلا لاريمالا لع ترشاف
 عنع برشتل سداين وطنا اجإوخلا فرطل انعم

 ٍتذحاف يتهج نم انإو هيكرمل عجري ناب ياشلا
 ىتالسةلارضحمو ركذلا ةنع قباسلا مدؤكسملا يعم

 ةيبرع انبكرو ينايروس نوديريبسا وعدملا
 ايليو تانب عبسلا عراش ىلا انهجوتو هودنال

 تمزتلا ريغصلا لوق هرفلا ىلا بزقلاب انلصو
 ةيلكلاب ةدودسم تناك ةكسلا نا اب فقا ىلا

 انيعت نم ةلمج تقولا كلك قو اقلط نم
 جاورلا مدعب يلع اوراشإو ةيبرعلا ىلا وبرقت

 نمو | دج رييك رطخملا نا اب كلذ نع ةدايز
 ةل احلا ةذه يف مهلخا دم مدع نع مه ثق امدعب

 ممزلي ةنإو تقولا اذه يف اطلاعا ةيراحجنا ةنزحلا

 ول نورك يف مشرف روع ل ناحل
 يا 1 لوق ةرثلاب لا لوصولا كيل نمل لع
 نكما, اف ظفاحلا ةداعبب دجا نا اًركتنم تنك
 كللذ,. ءانثا يفو سانلا نيب توفي نأ يجيرعلل

 اورضح اينانا ريلشكو اسفل ١ لضنق تارضح
 ىلع يأرلا رقتسإو رمالا اذه نع ميعم تكتف
 ..ىلا هجوتلا وه ةئوارجا انكي يذلا قفوالا نا
 لضانقو طفاحلا ةداعس دغ نا مثنعتتو ةظفاحلا
 الخ و هيثنملا ناديب انورم كلذ لعو اننالخ
 يرسخ ةفاشم يفو جنرفالا ةراح عراش يف
 .نابش نينثا انرظن ةيطبضلا نم برقلا نم ةواعذ

 نيحلستم برع دالوا قوج مهنحال زيلكنا

 ناو هئاذ .عونلا نم اهنالخ +ايشإو تيباح
 لضي نا لبق عنو زيلكنالا نينثالا هحا ناب
 + قهو اقييرغ بابن ىلع فدعا قنانلا امإو آيل



 هللا اظع يلع »>> . سزولا لباق

 ةرارش ناضمر 5 يقوسد ديحم

 قوع ز رم » ١ يحانطلا يلع
 ديحم ناضمر 5 نسح دمحا
 ينم .نسح 2 رماع هنيلخ

 روم اكون + روم قويح
 نيسايوبا دمحاديس » قيوق دبحم

 قطصنم دجحم »  يتيبلبلا هناحت
 ياشلا مي ةربأ ( ياشلا نسح

 ينغل | دبع كوحم »  يىنغلا دبع دمحا

 راخلا مهرب 2 نيسح مه ربا

 معي نيظنمتس» ديدجلا نابللا لوقهرق

 نيدوجو» ريع

 شي واجب مهربأ يلع
 ' هيشابت :وأ هراع ديحم

 2: هبر دبع ىسوع

 * -. لييدلا ليعاربا

 » ' كيعس كلما دبع

 « ينوهللا يلفع

 0 خرفلا ىقطصم

 2 دبع -ةنحم

 » | نسح نسح
 2« يئابلا دبع يوذب

 0 ةبيجم ىلع

 2« ديحلا ع

 » تاعي سوي
 « رماع دبحم

 » شيفح ىادصم
 2 َط يلع

 0 فدكلا بسح 0

 يثابنوا نالجم دمحم
 2 لله ديسلا

 0 نك كي لاعلا تي

 ! - » ينويسبلانيسحديحم
 0 0 يلج ىلع

 3 0 ىف دمحا

 1 « ميه ربأ هلكت

 0 « انح سجرج

 1 » كالملا دبع ليئاخيم
 0 يودفلا ديم رق » اقسلا نيسح كيم

 0 دومحم نم ,دقملا فشكلا بسح ةلسارم
 سيل مهيد 4 مق بتاك ديحم يدنفا
 نسل: دوجون»

 نهب ديت :ضوع
 0 ٌْض وعلا دبحم

 «غ يلع داج

 ردافلا دبع طخ زرحم فشكب ةعيمج سيلوب
 . حناولا لوق نقلا يبرع بتاك- ديعس يدنفا
 مويلا يف ىلوق هرقلاب ةلسارم نينيعم لوناك مهنا
 تشو 0 اًرضاح ن ناك نم ملعب الو هيسفن

 بميرقتلا هجو ىلع غو ةنداحلا

 : علبعس وبأ ىلع



 | هنع نكي ىل هنا دافا روكذملا دهاشلاو
 رضحلا اذه مما راصف 4 ريغ مالك

 هقاشم فسوي ١ هنم هئاضنأو

 سيلوبلإو نيظنحتسملا ركأسع ءاهسا نايب
 ةيطبضل اب نينيعم اوناك نيذلا ةلسارمإو ةبلطلاو

 تانب عيسلا لوقارقو ديدخلا نابللا لوقارقو
 هبلط نع دراولا 41 ةنس وينوي ١١ ةثداح موي

 نيظنقسم قيققلا نويسموق ةدافا

 تاجرد احا .:

 يلآث مزالم هيطع مهربأ

 نشيواج ”هلفش ديم

 م
 5 ردب كوم

 0 مه هربا كيم

 » ملاس دمخا

 ١7 سنوي ففسرو

 . بايد كوم

 »  دوسالا ديحم

 هلا
 0( دهح ديم

 غ« ردب نسمح

 » نايلسليلجلا دبع

 » ناهلس دشار

 يثابنوأ

 ناض

 يثشب> رباج

 لايجلا ينينع
 راصن ميهربأ كيم

 ماس ص
 هدامح ليعامسأ

 روشاع ليعامسا
 دوادك  دواد

 نوديح ماه

 ماس ديح
 مهربأ محرلا دبع

 نيسح نمحرلا دبع

 ديجم ناهلس

 رع داوجلا دبع
 تيخب مه دريأ

 ا
 ليلخ مهربأ

 رماع هلل ادبع

 رطم ىلع « حدلا مينغ

 يلع ةفرعمب ررحت فشك بجومب ةلسارم

 ةيطبضلاب أههوب اًدوجوم ناك يذلا ممزالم وقوم

 ىدبأ 5 كنتم ىف ب تح مع كو أو

 قفي وافتاب هدوف ديم

 ينيما كولب يلع دبع

 يثشابنوا ىلع نانع
 تك

 « كيبل قسوم

 » 2 فسوي جام

 رفن حارق ديحم دمحا
 « ديحم دجا

 »  يتثلا يوادم
 مهر وصانلا ىلج

1 
 » مرضخ وبأ يسرم

 20 ع نيسوح

 2 ديز دمحا

 »  يلغرف نيزح
 7 يريع يلج
 0 دي يفاش

 0 لياخ نيناح

 « نمسح ديم

 ٠» كاطاوبا ديحم

 شيواجتاب راطيبلا يلع

 شيواج دو.حم نسح
 » ىنطصم سو

 00 1 0 كدبحم

 بتيظنحت“# ةعيج ثانب عبسلا لوق هرق

 نيدوجوم ريغو



 ىلع راشا ةيطبضلا ىلا :لوخدلاب انلا طسو.

 ةكدلا ىلع انسلجو انعلطق اًبسانم :نئيل شوخلاب

 باب ىلع يلا
 صف معمو. هندلإوو شيفوكتيب ويسوم رضح
 نم اوذخإو مهشيتنتل الاح اونا ركاسعلاو رخا
 رم اهليفو .ةعاسو ةلسلس -شيفوكتي وون

 20 نا اودارا مث ةعم !دوجوم ناك ةيدقنلا

 ةطساوب مث انشيتنت قبس هنأ مهمهفاف يللاثل اب

 اتروضح تقو نرم اندعاس يذلا ضفشلا

 هنال لرالا رودلا نم ةضواب انلاخدا راض

 هنال رطنم ةوسقل | اندوعق: نا دواسفلا مهفأ

 جرختو سبحلا باوبا رسكت سيباحلا نا لمشحم

 يتل ١ ةضوالا يفو رخآ روذح# نحن عقنو هنم
 تريتاكو ةيطفلا نواعم اندجو ابيف انلخد

 دقو فرسلا نحس امي فرش 0001

 ةجلاعمب ةمزاللا ةيودالا شيفوكتيي ويسوملا ةللاول
 ُُ انيقبو اهعارذ ْ هي تبنإصا يذلا حرجا

 تقو نمو ابيرقت 3 '/ ةعاسلا دخل ةيدبضلا

 0 فاتت برضو انيرد عسل انك انلوخد

 هال كاملا نسيرظنا را كل انو دكا
 ناكر قل مدع, اناضرأ نواحا ]و الوتس ناك
 روبإو نم ك ارتا ض.+ ةضوالا يف ضيا انم»
 اوصلختل ةياءبضلا يف اولخد نيذلا نيذلا زع

 يل اهلا برضو ةناقا
 ةيطبضلا لخاد :ليمح .ترظن لها س

 ِ ةهيلخد امدعب + رم ةترظن "اه

 ىبسي صاصب ةضوالا يف انعم ناكو ةيطبضلا

 لوغشم ينأ ةتربخإو هب تفرعت يذلا ينومجلد
 ىنلم ههبشي « صختو وه هنرظن ينال يخآ ىلع

  نيسل اج نحن اهيبو روماملا ةضوا

 0 يفايل لاقو ينطق عازنلا ةلاحجبو ضرالا ىلع
 )0 يل[ يع ةنبا نع هتلأس مث ةيبرع ايكار هترظن
 - ناكو هعم اهرضحإو جرخن ةمحزلا يف انم تهات
 70 اهوسبلب نأ نيعمزم اوزاكاو برص راكا يلع
 يذلا ماها يف اهولخدي نا لجال يلاهأ سبل
 اهوصلخيل .ةيظبضلا مامأ

 ءايسأ بلطب اسنرف وتالصنق نم يس دوجوم
 يسا يطعا نأ تضفرف ةيظبضلا يف نييلللا
 نا دافإب نواعم رضح ةهربب كلذ دعب من
 '00| امرك نأ ردقن اننإو تيتا ةكرفملا
 ضرعا نا لبق يشب دك أتا نا تدراف
 بابلا ىلع تدجوف يدحو تازنو رطخلل يتلئاع
 هنو ينيب يذلا نواعملا هيل سايلا ويسوم
 000 ) لاقو ةيرع يل رضحب .لسرإو بس

 " يركسعر ضح ليلق دعب و .قوفل تعجرف رظننا
 0000 ارد انيلظي ةممع ويسوملا نا: ينزريخي
 . اوحورت -كرأ نوردقت يل لاق ةيرلك ويسوف

 )00 برو ةيرعلا انكر يلئاغ ترضحاف
 تفرعف ركاسعلا نم نينثإو ين ويجلذ انعم ناكو

 لكل "ادخال انعم ىثعتيو ىت#ي نا ينويجلد

 3 يدع د تلأسو ع 1 كلا رم

 رواسا |وذخا نيذلا صاخشالا نع يل كمي
 مك دعب لزتلل رضحن لاما ينوخا قلحو
 ىهس اذه هعم ىذلا صخشلا نا ينربخأو موب

 0 اآريرنن ل ل ىسوم جاحلا

 000 دعب تمفو صوصخملا اذهب .نانويلا وتالصتقل
 لا ىح يف م ل ردص هنأ كلذ

 .ليمجج نع يشب 1 ىفومجلد س
 اكيش هنلاس: ام انإو.ال ج

 7 هنا ربخإو يركسع رضح ةضوالا يف انك افيو



 جيراجلا ىلع اوصلخو ناجي لصح هيلا ركاسعلا ٠
 كنرك ةلاح 3 ملعت م تاليو ابوروالا 0-

 ةثالثلاو ىطنلا مدخلا يراوسلا ةنهاتتم اًقرتعم

 جيراخملا نييوابوروا

 نيواب ور والا ةنالخأا .٠ نأ ةفرعا يذلا :

 ام معإو ركاسعلا دعب |ورضح نيحورحلا
 ةينايسو ربلا ةيأاتيبسالا زولسرا لب !ولتق

 قسوم يلع هيتاك

 قيثحت نويسدوق سيئر هبت

 ةيردنكسا يلوتم يلع
 يدشر نمحرلا دبع

 موي يف التعملا نويسوتلا ةسلج يف

 يتالا دهاشلا رضح 27 ةنس ريمون 14 ءاعبرالا
 دافإو هاكرشو قسوم جالا دض هتدابش عاوتسال

 ةكونبلا دحاب مدخسم هقافم فسوي ىسي هنا

 ناب نيبلا هئيحت دعب مث ةيردكساللا مو

 ثا وه ا رقا ةقينحلا لوتي

 معو يع ةنبإو يتوخاو يتأرمأ عم تنك
 ةيب رحلا تاراعلا ىلع جرفتن انيلا يف يتارمأ
 ةنا ينربخا يباحصا دحا ربلل انعوجر دنعو

 تلصووو دعا لق دلبلا ف ةكرح لصاح

 جرج ويسو» تيأرف تاتروباسبلا ملف دحل
 دحأو سانا ةلجج عب يهرب اجاوتناو ليمج
 ىيسوم يذلا تاتروباسبلا ملق يف نيم دقمسملا
 ةهرب دعبو انيمللاب ىتبا نا يل لاق توصال

 ةعمو يميرب ويسوم دنع مدس“ يربرب رضح

 نكمو دوجوم ناملا كا وقم 00 فلغم

 نأ توصال ووسو* تيجرتف دلبلا نم رو 2

 انحوجرل سيلوبلإ نم نييثأ عم نيتيب رع يل رضحي

7 

 هبلع راشا كرمجلا ةباوب ىلع ايجتتون ناك يذلا
 انهجوتف دلبلا ىلا نيشأم عجرن فقفوالا نا

 نم انعم جرخ ناك ل.مجو سياوبلا نم نينا
 عم مادق ايشام تنك يفا اب .نركلو كريجما

 انيعبات لوثاك نذلا رظنا نا يننكما ام يتلئاع

 نكل ةقئار اهان دجو كرمجلا ةكس نم انرورمبو

 ىبسوملا عجر ةيطبضلا ةكسل الصو امدنع

 نيطواحتم 555 ةلمج ترظنو فلذ توصال

 ضرالا ىلع ةاقلم تإوما ثنج كثالثو ةكسلا

 طوب رض اضيأ ينوخإو يتارمأو ثوبنب تبرض مث
 يتلئاع عم ةيطبضلا ىلا لوخدلا تدراف
 ضرالا ىلع ىنلم, نق ذب اباش بابلا ماما ترظنو

 فكاكو تييابنب ةنوبرضي يلاهالا نم ةثالثو

 اذهو سفشي نا لجال ةسأر عفري عازنلا ةلاحب
 تركتناف دوسا اًهظو ةطيئرب اسبال ناك باشلا
 ىتح امضعب ناهبشي اهمال ليج وا خا هنا
 هل نيضرعم انك يذلا رطخلل ارظن نكل اىهسبلب

 يركسعل اف اهبف لوخدلل ةيطبضلا ةهجل انهجوت
 مزل» ًالئاق انعنم بابلا ىلع اًنقإو ناك يذلا
 ةفرعا ل صنعت رضح رذقيح اضيا ءالوه لتق
 اننا يلاهالا مهفإو ةيطبضلاب مدختس* هنا نظأو

 خي مكاص ال الو ةحلسإ انعم نكي مل هنإو ماوش

 نيظنتسملا لطابض دحا تقؤللق ةكرعملا قه
 تلخد امدنعو انلخدإو ةريغصلا ةباوبلا انل جت

 ديب اهبرض ركاسعلا دحا بابلا نم يتأرما
 شرحنا ىلا اصر انو طرب ىلع ةيقدببلا
 نورظني و نوشتنب إوراصو ركاسعلا انيلع لوعبتحا
 .اوذخا هتاذ تقولا يو ةحلسا انعم تراك نا

 يذلا صفخلا ُ يلأرمإو ينوخأ قلحو رواسأ | نيلؤزيقسملا طباضنا دافإو عجر مع جرخن انلزانمل



 ١ قاذلاغاب كبازيا دنطر شع
 كيرقن يف نؤاعملا ةمالس يذنفا ذمحا اهوا

 :دوعقو هيلع ركاسملا ةدهو كيلع لف يذلا
 لك لف ههجو ىلع ءالا شرو :

 ةغقاولا موي ُةَنأر ام كلذ
 ٌيدوجو لاخ كلذ لضح نكي ج

 ةيطبتفلا رومأم لزتمب

 كرتَخا ام همالس يدنفا دمحا له سس

 كلغش وه ام اذه هل

 ىف ان هل كطف لّملأ ام ينل سوه اج

 تلك دما تردن لع كاكأم : 0
 اهف اهب لتق دا ترظن ام تلقف ةيطبضلاب
 يذلا نيران يف لئاق ةمالش يدنفا دكا وه

 7 آل ثنا فّيكف اهب اولتق نع كِيلع لت
 هيظبضلاب ةلذوجو عم كلذ

 يالك اذه لنتف اًدحا ترظن ام ج

 اللا وأ
 ّيدنكا كيحا ةنغ لاق يذلا شفعلا س

 رسل نبا نرخ كمت ن6 10

 كرك وع ةراّبغ وه روكذملا شنغلا َج

 يركع هرضخأ موده ةلخاد ضنقو بج ةنآلأم

 ةيظبضلا ماما يفوقو لاح ةيبرع يف ةيطبضلل

 عبرو وأ فصنو رشع ىدحا ةعاسلا وحن

 يب وذلا ىلا هيبلست .قيري هنأ يزكسعلا يل لاقو

 ينل 3 حقيقيا دحإو هعم هما كح
 هيلع ةمالس يدنفا دمحا تربخإو ةتذخاف

 هيف نزلا نوكلو موي يتانل ةظفحم كرمإو

 ىلا ]لس ةبردلا لزمطتي نا ' نع اًقوخخ ”نارين

 مكحلا ةضوا يف

 1 و نرزخلا يف ةتفضو ضنقلاو ةدع ناك
 |0000 ىن ردت ذي 8 ممل ىذا | "1و همالس ائذنفا ذمحا ىلا اوست حابصلا

و قتلا ملا ع مع ش
 ١ ةلهاتتنم بسب 

 - قوذض يف اهظنحب شيواج نوهاج دبخم يلع

 ا تاب وينملا

 7 قو ليج جرج لتق يف مدلا ءايلوا نس
 0001 قايركخا لع ةلضتقم اسنرف ةلود
 . ' نه انل ةدرإولا ةيمسرلا ةّيظاخللا ضَتَقَبو ةقعنو

 0 لققلاب موهتم يثابنوالا ىسوم جاخما ونالضنوتلا
 1 7 ظاق كنوكل ةعم كارتشالاب مولتم ثنأو

 ١ كلوق اف ةعنف لو هي
 2 هيلع ظباض انإو يثابنوا ىنوم جاخلا ج

 يتنكمي الو احا كللذ لتم ائيذ لمت رشي لَو

 5 اذه ل ع لما ةترظن اذا هكر ١ نا

 20014 كلا كتوجا ذخا يف تلف س
 1 فنتثالا تدَِجو ةيطبضلا  شوخ ىلا ثلزن

 ّ 000 يراوسلا مدحاو مم اسع

 : نال ةباصالا نم هيلع ع ناك ِج

 00 7 احورجت ناك

 روكذللا يراوشلا روضح تقو ش

 : ممزظن لبف شؤوحلا يف نبيوابوروا جيراجم

 202 نيحورجلا بواب ورقا ةثالنلا و رضنع ج
 . : زد يراوشلا رونضح كعب

 | ١ ةلطتصلا لاجر ربراقت نم مولحملا نس
 0 دالوا نينثا ةيطبضلل جراح . رّوضَح لوا ن
 ظ | عما 00 ا 30

3 



000 

 0 با طك

 ةنص نه نا لاقو هيلا ليج جرج ةروص
 اذه ةيطبضلل رضح 1 كك اما قر 5 ال نكل ةيطبضلا ىلا رضحي ناك نامجرت دهحات 0

 او رضح نم عم دحالا موي يف نامجرتلا
 تيأر له ىسوم يدنفا يلع 000

 ءامدلا ليسغ في منا ج طباوحمإو ةكسلا يف اهلسغ راص يتلا ءامدلا

 لصإو يدنفا نافع تاباق اما س
 يف هنلق يذلا مالكلا اذه نيد كين لس

 فالخ موي يف ولو كيلع ىف يذلا كيرقل
 نييثالا موي

 ُ فرعا ال ةكرحلا ءاهتنا دعب معن 58
 ينربخإو ةيطبضلل يدنفا نافع رضح موي يا
 نكل همسا نع يل لاقو لتق هبحاص دحإو نع
 هفراع هنع يىنربخا يذلا صخغلاو هركذتا م

 فرعي ال لاقو هلوق مك مث همسا فرعا ل نكل
 همسا الو صخلا

 ءافلت نم تام هبحاص يلا كربخا ب

 هتلأس يما
 جس بلاغلا يف يدنفا نافع تيأر ِ

 نع يل ربخاف مرا د هنأ اينو ةيطبضلا

 هتربخاف |ولتق نم نمض ثام هنأ هبحاص د
 0 نأك نط ضد ١

 ترك ظوييفلا نم ملعن الأ . س

 ناك نم يزاجي هللا 00
2 
 نم :تدصق يلوك :ىوس .فرشأ جا
 ةكرحلا نه. يف بسلا ناك

 جيراجلا نبض نم ناك ليج جارج .. نس

 انو ةيل اتيبسإلاب لصإو يدنفا نايع ةرظنو

 ببيع نع الاس كلك هيرو ا دكت رضح
 كلذ لصح ام لهف هتركذ اه كربخإو هردكت

 ةنع تلق 5 لصح يذلا َج
 مهلخدا نيذلا ابا رضا نم له < نس

 هدحول دحإو اهيف نيبحلا ينعا .ةيطبضلل
 ركذتي لفع يف ناك ام اهعاس انأ ج
 تك

 ةبارق يسوم جاخلا نيبو كنيب له س
 0 ذو ايلا نم.انإو ةزيجا نموه ع

 ةيدر هيوكل ههركا. تنك انأ ”ىإب ةبارق انني
 قالخالا

 ةيطبضلا يف" !وهتحا نيذلا صاختشالا ٠ س
 م ميراج ىلا اييجرت

 مط ترضحأ ' ةكرملا 0 دعب ج
 مالح مولصوا ركاسع موهعم تنيعو تايبرع

 ةيطبضل اب تاب دحأ مم لضف له َّض

3 
 فنيذلا سانلا نا كمالك نم لع س

 يذلا تنا ةكرحلا ءاهننا دعبو مغنطو يذلا تنا ةيطبضلا يف اومحإو |ورضح

 ممم تنبعو تايبرع مه ترضحا تلسرا
 8 م تبي ف ممالحمل مولصوا ركاسع
 ةيطبضل اب

: 

 معنا .ج
 وللا للا نول ديبحم + فرع يلع 0



 لعاب لو ليللا نم ةثالث ةغاسلا دحلا 'ج
 ةيطبضلاب دحأ لتقب

 ماما ةكسلاب دحا لتتق راص له .س
 ةيطبضلا

 ما
 ُِ اوناك نيذلا ثنجاب ماع له و

 ماها قاقز

 ينربخا ليللا نم ةثالث ةعاسلا يف ج
 هجونلا ترا تنك امدنع همم يدتفا سايلا

 هل لسرا ظفاحلا نال هجوتا ال يناب اشعلا ىلا
 قرطلا تايبرع نم ةيبرع راضحا نع اربخ
 لسرا ةنإو ةيلاتيبسالل نيفوتملا لاسرا لجال
 ةيبرع بلطب قرطلا رظانل

 دوجوب ملعت مل كمالك ىضنقم قع س
 دنفا سايلا مالك نم الا نيئيم

0 
 يدنفا سايلا هب تربخا يذلا امو س

 كلذ كل لاق الل
 لقنا ميار يذلا انا له هل تلق ج

 ةدوجوم ركاسعلا يف اه نيفونملا
 نع كل هلوق ىلع برغتسن مل له 3

 نيتيلا لاشم

 هربا 08
 نيتيملا ءالوه ةهجن يأ نم س
 ةكرعملاب اولتق ج
 عراشل | نم نيورضحم مهنا كلمالك قب

 يبهأر. الأ
 ةهج ياب ]ولِتق فرعا ال ع

 نم ةيطبضلاب اوناك نيذلا ءاكلا نش
 1 ٠

 . 1 ا

 نش يف كن دع اتنين يذلا انا 0

 . نيلوغشم انك موي 1 5

نك ردع ةعاسلا موي ينآث س
 1 !ةوجوم ت

 ال ما ةيطبشلا

 لصإو يدنفا نافع فرعت له س
 ةفرعأ َج

 موي يناث يف ةتيأر له س
 ةراح ىلا تهجون ينوكلركذنا ل ج

 يل رع ةحوس ةعاسلا .ترضحو شيتنتلل هبراغملا
 سأر ىلا تهجوت مث ةترضحا يذلا شنعلاب

 نيتلا

 ماما لصأإو يذلا نافع كعم لباقتي ل ةرشع
 بابسا نع ةتلأسو يدنفا رانخم ةناخازجا
 دحا لج جرج تدقف يفا كل لاقو 6
 يئاقدصا

 ا 0 7 در 0 تلباق

 ينرظن اعرا وف

 ةهجاوا. لصإو يدنفا نافع راضحا راص
  يدنفا يلع راصو ةلداجو ىنوم' يدنفا يلع
 لصح له يدنفا نانع نم لأسي روكذملا
 1 لوقي يدنفا نافع راصو لصح هل لوقي كلذ

 يلع كلذ عمو انعم لكإو ةيابضلاب اندنع
 7  ةيروت راصق ةفرعا ل لوقي روكذملا-يدنفا

 اة ا ا ا ا ل ااا اا سو وع ب ع ىلع
 00 2 , كدر سا

 - نيتلا سار يف شيتفت

 3 : ف 5 ا ً يع دفين ب دي الل عدت ديل رول ا وم وا” “اا ل تنسين د يروعسو

 والا 2ظ21أ0أ11101 6 كراع نزلا « ىو مص ف 077 2-0

 م ا و نكي ا 1م 9 1 منيب لي ل ا د ل و ل ار ف وب
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00 
 دما تلين“

 ندير دبل بف

 ةيطبضلا .

 راو ميسأو ىف نوعا اذ ج
 م ُِق طياربلا نيكسامو مهوجو يي لئاس ش

 مب نم ققحتا لو
 يف اومنحا نويوابوروا رضح له س

 من ج
 دحأو 1 س

 ةثالث مهف رنن رشع ينثا وأ ةرشع وحن حب

 . لاجر نوقابلاو مرح
 باش دحإو نم كلابب .تذخا له ىس

 نع لاسو بايترا ةلاح يف ةيطبضنأ لخد

 ليكولا وا روماملا

 كذبا م
 نيذلا ةيشابنالإو ةيشيواجملا مث نم- س

 اهموب تلم ايل
 بأ ى دا دبعو يثابنوا يلع نانع مل َج

 فسسوي جاجمو يثاينوا ديسلا ىسومو كيرج

 ديحمو شيواج نريهاج دبحم يلعو يثابنوأ

 شيواجتاب هدو

 يسوم جاحلاب وويسم ديسلا ىدو له ِس

 جاح ةظفل ليعتست ال ةيركسعلا نكلمعن ِج

 نويوا؛وروالارضحال ل صح يذلا ام س

 يظن لا نم لصح يذلا ينعا يراجلاو
 او

 ةيلاتيبسالل عيراجملا ةيبرع تلسرا ا ج

 ملكا ينيلطو نيظنجتملا نم يراوس يركسع

 يف ةتدجو رو. أملا لزنمل ةعم تهجوتف روماملا
 لصابلا نع ينل اسف لزتملا قلعت هردنملا ةنزخ
 زازقلا ةوبق دنع ةرجاشم_لوصح نع ةتربخاو

 سانا ةيطبمضلل رضجو دليلا يف ناش لصاحو
 عنب مزالملا ىلع هبنا.نرا ينرماف نوحورجم
 نوكي الإو ةنيع متنيو ناجيغلا مهم لصاحلا
 ىلا تدع اهلف ءيش لصح اذا ةيلورسملا تحت

 نيظنحتسملارككسع افقوم مزالملا تدجو ةيطبضلا
 يثابكب'يدنفا دويجمو ةيطبضلا باب نيب ىلع
 معجم و لاهغثلا ىلع هركاسع اقوم هبياطلا
 نيذلا نوبحلا رضح كلذ دعبو حالسلاب

 00 ربو لاعب ىلالط تايرج نال ١
 يلت لاق تايرخجلا دعا اينقييو ماوش ا

 له اهنلأسف رواسا ةدرف اهنم ذخا ادعم

 هيرون اهنا فيغرف  دوسا, سال كلا ةقارشت

 اب يذلا اجاونحنا لاقف تحن يعم لزنتو يل

 كلذل مورا ال
 قو تعلِط تنك له ِس

 نييبنحلا صاختالا 0 تنك معن ً

 قوف ىلا نير وكذملا

 نيدعبو س

 دع ىلا لولا هااق ترحم
 نورخ) انج رضع ع عم لضلا قوعرا
 ابعارذ يف ةبورضم. ةيجنرفا تس ةدجإو و مهلع

 ةيناتلوبان ةسمخ اًضيارضحاهدمب و نالجر ابعمو
 1 ةكرعملا تهتنا تقولا اذه يفو

 قوف تثننأ اوةلك اذه لصحله ف

 يذلا. ةعابفل تولع امد هكا َج

 إو رضح نم ثدجو مهنطو ةعفد لوا اورضح
 تازنوب معلطو معذخا كلذكف ةعفد يناث

 ةعفد ثلاث اورضح نم اذكهو
 ةيطبضل اب .تنكم م .ةعاسلا دل س

 اهب دحا لتق لصح لهو



 قيقحن نويسفوق: سيئر هسيتاك

 ةير دنكسا اوضر يلع
 يدشر نمجرلا دبع

 28 ةنسإ ربسد 1 نينثالا موي ةسلج )

 (ةيسا يتالا صخلا قاطنتسا رضحم

 كرعو كدلبو كتعنصو كسا ام 17

 كبكسو
 ةلسارملا كولب يف مزالم ىبوم يلع يبسا

 هزيجلا يدلبؤ ةيطي فلاب

 ىبنوي ١١ موي ةيطبضلاب تنك له . س

 /[ ةنس

 مين ع
 ين كباوجت-ا راح له ٍِس

 ىيوي ١١ موي ةدأم

يب الور ضم ىف جيبك امانا 6
 ايف كل

 . ةيركسرل اج نت ل

 روكا وبلا لضع ايعادفا يف
 ةعاسلا 48 ةنس وينوي 1١ موي يف جا

 تهجوت بيرث يبرع فصنو ةعبس وأ ةعبس

 كانه نمن ملف ةيطبضلاب ليكولا. ةضوا ىلإ

 ةلسارألا شيواجو شيواجيابلا ٍتلاسف

 رضحج هنا ينوربخإو ةضوالا ىلع تيدوجوملا

 نع رصم يف

 . ةرجاشم دوجو نع هنابللا لوق هرق نم .ةيرابجا
 ركاسع نييثا ذخا تدراف اهلا هجوت ةنإو كانه
 راضحال افيواج تلسرإو كانه هيلا هجوتاو
 ترصو ةرادالاب . نيدوجوملا نم ركايمع نينثا

 دولا 1 دوا رماف ةنع 00 هلا

 آو رج ذخأل رادالا بانك دحأ تسلط
  نواعلل ةتذخافرخا 6

 . بتاكلا مهرب
  هيبكسع رضج 31 10 يو هريرفت 0

 )000 ةلسفلاب ظنا لوقءرق نم
 ١ نيجورجم ركاسع نءرفن روضح نع نواعملا
 ' يثابنوا ينانلاو نيظنحت- ا يراوس نم اهدحا
 2 لزن اهتقوبفب يالا يأ نم فرعا ال يالالا ند
 ”نيروك ذل اركاسجلا ةيئورل بينم يدنفا ديح
 ' لاسرال ةيرع راضفتسال اشيواج تلسرا انأو
 2700 اريل بلذو ةيلايشألل اهف جراجلا
 / نيحورجملا ثينثالا تدجوف يدم يدنفا

 ”يايملا ممثدحأو ةيطبضلا شوج يف نيدوجوم

 ناب بهنم يدنفا ديم ينرماف قطنلا ميدع
 1 : روك ذملا 1 ان ةعرس» ةيبرع راضحا لجعتسا

 7 ةيرعلا :لاوتسال يركع تلسراف ةيل اتيبسالل
 1 : ةييرع ترضحا يسفنب تهجوت ينوفع مل الو

 دبجمو ةرجالا ذخا نع بفقوت يجيرعلاف
 >0 ذل قدم وبا الابر يناطعا بيب يدنفا

 ةلابيسالل ياسر
 (اهع 1 يخت دبه تاليصنتلا نه )

 7 جراج .رضح. كلذ . دعي له نس
 تييوابوروا

 6-3 مناع لكن



 ببسلا ملعا الو نينس
 يركسعلا سلجملل بلطت م له س

 هدحاو يعادت نع ينولاسو ينوبلط معن ج

 ةيطبضلاب هروسا ةدرف اهنم جار ةناب هيماش

 اهب ينومنإو
 انل الو ح سلجمنإو ىضم *يش اذه س

 ىبنوي ١١ موي يف له نكل كلذ يف لخدم

- 

 ايش تيارا تلحس
 يذلا حير اجما ىوس عيش تل ًّئ َج

 هب اوما عدلا نباتا نمح حا ٠

 اهرومأم نع لأسي لخد نامجرت باش ةيطبضلا
 تايوان اهنع اسنرق تالسفو 0
 نض نمو روكذلل تلصح يتلا ةعقإولاب
 نع نويسموتل اب مم ]وقتا ا نيذلا سانا

 ميكحلا لصإو يدنفا نافع كلذ يف مهتامولعم
 مزالملا ىبوم يدنفا يلع ناب ربخا ةيطبضلاب
 روكذملا باشلا رظن يدنفا يلع ناب هربخا
 ةلمج ةنيعبات وناكو ةيطبضلا ىلا ةغرسب اين
 نراجيش ةلاجم ناك ةيطبضلل لصو اليو يلاها

 3 صل حو يدنفأ يلع ةلخداف روماملا بلطو

 نامجرتلا نيبو كنيب ةنح اشم تلصح مث شوحلا
 كلوق اذاغ نضرال ب ةئيقلا تح يرن كردنو

 كلذ ينم لصحي لج
 روك ذملا ليمج جرج فرعن ال له س
 ةفرعأ ال : 3

 حورحملا يراوسلا يركسعلا

 نيرفن ثذخأ قول ك انه تنك ام 8

 ةيل اتيبسالا ىلا مم تهجوتو برع دالوا حيراجم
 مليصوتل

 مع ام

 تدع قمو

 ندع و اي رثل فضنو ردع تناك َج

 اًبيرقت رشع دحا ةعاسلا

 نيذلا نيوابوروالا تيأر ال له س

 قوف |ودعصو اهيف اوبتحإو ةيطبضلل |ورضح
 دحا ةيطبضلاب علط الو مهيأر ام ج

 ةيطبضلل رضعقسا ناك عفادملا برض دنع اغإو

 رئاشا نولدعي !وناك منا ىوعدب نبيوابوروا
 راص دلبلا نم ركاسعلا جورخ دعبو زيلكتالل

 متويب ىلا مليصوتو نيروكذملا جارخا
 كلذ ىلع رضحلا لفقر اص
 روكذملا رضحلا ف راص مث

 ىلا ةيلاتييسالا نم كروضح دعب س

 تهجوت نبأ

 ةبكح عم تهجوت يروضح دنع َج
 دحلاهدنع تنكمو اطزنم ىلا اهتلصوا ةياممضلا

 ينلباق اهدنعع نم تجرخ املو 1؟ ةعاسلا

 نينثا. ةعاسلا دحل ةعمةثثكمو اشاب رع ةداعس

 عم تهجوتو ةياهبضلل تدعو آليا فصنو
 تالوق مقلل ةيرابخا ءاطعال يدنفا بيح

 ةعاسلل نيجتاه اوناك نيذلا صاخشالا طبضب
 يلو ضخ



 تاتس ثالثو لاجر ةثالث ةتس انك ج

 كدعب وا

 انلا نيب ةتيأر ليمج نا الا ملعاال 5

 نأ فرعأ الل نكلو ةيطبضل اب اوناك نيذلا

 يدعب وأ لبق اهبلا لخد ناك
 مولا كلذ يف يال ليج ناك اذا نس
 ايدامر انولطنب و ةدوس ةرتس اًسبال ناك ج

 نوللا جان
 ةطينرب اسبال ناك له س

 راص 8 ةنس ربقون 5 ءاعب رالا موي )

 هتداهش عاس لجال ةمسا يتالا دهاشلا راضحتسا

 ( هاقفرو ىسوم جاحلا ةيضق يف
 دهاشلا لاق

 نيعبرإو ةسمخ ينسو قايدش ردنكسا يسا

 ةينخاخدلا 0 7 اير 7 ةنس

 اا اننع حلالا 1

 ةيطبضلا تحر له وينوي ١١ راهن 0س

 نركلو ةيطضلا مانا تيرم اهنوي ::ج
 سمح الآ © ةعاسلا كلذ ناكو اهنلخد ام

 نم نينلق تيرتشأ كانهو رهظلا دعب قئافد
 كانه الق عيبي ناك عابب دحإو

 تيار اذا

 نيعلاط ركسعلاو نييك ةمض تيأر ج
 نيلماح نيتس وا نيسمح ددعب ةيطبمضلا نم

 نيبلسملا نا يل اولاق تلأس امدنعو .حالسلا

 ' هجوتا نا لجال تضكرف نوجتاه ىراصنلاو

 - سأنلإو زكسعلا .تدجو قيرطلا يف نكلو

 - اضياو اضعب نولتقيو نوب رضي و ضعب يف ةكبتشم
 7 ىلع تفنخو سانلا ضعب نرم يديدهج راص

 الاح تبيلا ىلا تهجوتو يسفن

 ةيطبضلا ماما الع تأ ال
 ةشئاط سانلا طقف ل َج

 : نا يل اولاقو

 )| ا دال

 ”ةيقارلا موي هني

 يش ندع نكي م دهاشلا نآفيزحل نمو

 هاضمإو رضحلا اذه لفق راصف كلذ فالخ

 نويسموق اضعا 0 انعم

 >1 قايذدشر دكسا

 يدشر 3 ناوضر ىلع هبتاك

 يم جالا ةسأ لا ايلا راص

 (تسلا

 لسا اع نب

 ديسلا ىسوم َح

 كلتعبص ام 0

 . .يئابنوا ج
 نايللاب كيلع كح له س
 يف انوجسم تنكاافإو اكَح تيأر ام ج

 سمخ نايل اب "يلع موكحم هنا ينغلبو جربلا

 مك 000



 0 00 ب
 يو كتل

 نا ا
 دمها ةظيغ مط لا

 4107 ىلا ةنس 5 قنسو كرات 0

 اسنر هي كباوجتسا قبس له شس

 قوي 11 موي لضح اع
 اسنارقف وتالسق 3ك ريرقل تملق معن 4

 ريرقتلا اذه يف ةتررق املق س

 عم بكآرملا ىلع ةجرفلل رجلا يف تنك جا
 تاتشلا هيتخإو هتفزخو ةقاقف :فتتؤي ؟جاوثلا
 دخاو انل لاق انعوجر دنعف ةقاشق هلقر هينا
 يف ةكرخ راض هلال دحا لزني ال نا ىيالف

 انيكرو انلزنو ةريغص ةكرع اهنا انركتفاق دلبلا

 ناديملا ةكس ىلا انلصو امدنعف ةيوس ةيبرع يف

 ةيطبضلا ةيخان ىلا انهجوتف ةريبك ةشوط اندجو

 نع انولزلا نزيك سانا
 انعلطو ةيادبضلا ىلا انبربف انوبرضو ةييرعلا
 انيلع امل اف رو. أملا ةضوا ماما ةيوس انلك قوف

 تاتسلا روان [وذخإو لكن ةياط ا
 +١ كنرف اهردقؤ ينم تناك قل ١ نولقلاو

 انتا اننوقم 5 ةءاسلاو

 قل اذ تح تتناول

 ياما نايل نم اريثك تيأر ج

 ليم يحرج
 : 00 نم

 3 زوالا

 ابورضم ناك لق ةتبار امدنع سا

 ناك ةنال ابر رشم ناك نا ل1
 برص ا

 0 نر َج

 ١ لييع كرار 76-2 ص

7 

 ةشبخ إو فضنو ةعب رالأ نبي جا

 85 ركع ةقانشم 00 س

2 

 ةيطبضلا يف ا ا ا َج
 ةنيأر الو هل ثيبشنا ام اهدعب و صخ 1

 هنسادل اي هبثني ناك ام دخإو لك ةنال اًجراخ

 مالقن وا لحلا سفن يف كلك متيفب له نس

 ةيطبضلا يف هفالخ لح
 اهسفن ةضوالا يف اًياد انيقب ج

 م
 ٠ ةغم مكعب ةئيأر ام ج

 : قئيفؤكتي وبسوم تيأر له س

 مثالا اذه فرعغا ال 3

 كرجملا تاّبَر وباَتسإ مق مك امدنع ار

 10 ليج اجاوخملا مكعم ناك لف

 ١] تانروباسلا 0 5
 ةلاثسلا نم انلزن لب هيلا انلخد

 0 ثار وباشبلا
 : الإ َج

 هقاشم ةيلماف عم اياد تيقب لف س

 6ْ ةيطبضلا

 جراخ تنإو ثاومأ ثثج تيار له س

 ظ ةياعجقلا م

 ةيطبتقتا لخاذ يف كلذ تيأو لَه" س
 ةيطبضلا مانا ةكسلا يف لب ال ج

 ليج فرعي هقاشن ف سوي اجاوملا له. س



 موعبتمو تييأبن مهديأب و ضنا ةلسارملا نم
 مدرط يذلا دمحا رفعج وعدملا ةيطبضلا شارف
 كدنلا .مدصق نا ينغلب اهدنعف تحن ىلا ملزنإو

 ربفص انح تذخا اهتقوبف ريفص انحو انا انب
 اطيلا يلع وعدملا شيواجتابلاو روكذملا
 انسلجو ىنطصم سنوي و دوبحم نسج شي واجلإو
 بابلا انلفقو انسولجل ةدعملا ةضوالا لخاد يف
 ةعسن وأ فصنو ةيناغ ةغاسلا ةياغل انيقبو

 نيروك ذملا ةيشيواجلا انتبم# و انجرخ اهنقوب مث
 انلزانم ىلا انولصوا ىتح

 ةعقومب كه ربغ تامولعم كلل له س
 4 ةدس وينوي 1١ دحالا موي

 كلذ ربغ ءيث يددع سيل َج

 ةنبتاكأ
 طو ربع انح

 راص 4, ةنس ريفون 14 يف ءاثالثلا موي
 يف هتدابش عام لجال درو سجرج راضحتسا
 هاقفر و ينوم جاحلا ةيضق

 نم ةنس 59 ينسو درو سجرج ىيبسأ َج

 هفيلحت راص ام دعب نمو ) ةيلحلا ةموكحملا اياعر
 اًدوجوم ل ل ١١| موي لاق ( نييبلا
 نراديملا لوا يف كرمجملا عراش ماما يناكفب
 هرامح دالوا ورم فصنو ةيناك ةعاسلا يف
 اهدشق' ةنفملا ف قرف تيوخلوم هنأ |ول اقو

 ٠١ ةعاسلا يو اولزع هزاصنلا ناريَج لك

 درا دنع جرعالا ةبولز راوخح ف يذلا

 اًرحا تدجو ام هيلا تفلط امدنعف اقريشلا
 تعلطف انبراقا نم سانا دنع تناك يتلياع نال
 راج مم يورلا لجرلاوهو يناقوفلا يزاج دبع

 "0 يذلا يورلا لزتم باب قرط !"دحاو انعم 2720 نمزلا نم ليلق دعب - اًضيا اندنع رضح يناث ||
 '0انلأز ةنيق اضع ةنم اهبنم لكو انباب قرطب ا” خا ”لحاوو يدنطيبقاي يدانيو اندنع علط
 . يذلا ةارما 1١ ةعاببلا دنعف ملال وهجوت مو
 آلا نم الجر نا اذ تلات م دعاك
 ةرييك ةجغي ةعم ناكو هلزانم لخدو رضح برع
 تببلا ىلا نادلو لخد قئاقد سيخب اهدعبو

 لم جاجز نم ةهجو قودنص امعمو هناذ
 000 و ان الملا نيعاي دنع ةليمتسملا قيدانصلا
 اهدعب و تييلا هي ناك فوشكم شوح يف
 قودنصلا ذخإو ةيناث عجرو روكذملا راجلا لزن
 و كلذو ةريغص عطف ةلعج ينح نك

 رف تناك كلذ ءانثا ينو ليلقب بورغلا لبق

 ال كار يركتم مهلج نمو ةلساي عا
 ةيقدنبلا ةهضم هديبو

 ةدايز هدنع نكي مل دهايتلا نا ثيح نمو
 انمو ةنِم هاضمإو رضحملا اذه لفق راصف هل اقاع

 قيتجت | نويسموق سيئر 20سجرج
 ' يدشر نجرلا دبع درو

 راص 47 ةنس ربفون 19 ءاعبرالا موي يف

 هتداهش عا لجال سويدانج بيبج راضحمسا
 راص نا دعبو هئاقفر و ىبوم جاحلا ةيضق يف

 نأ اك باجاو ليس نيبلا ةنلغ
 قلعسو كيعنصو كيسا اما نم

 كييف و ع وسوف سير سك تي ون نق ص فم ا انكم نيقلاوس "نفيس يدع طاقة نموا“ 29 ا املا يسرا قابلا هاو دسم رسم 000 يلا
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 : " لاقو نيرقن ليكت ديرب هنا 000

 ةملاككابو رنج دمحا وعدملا ةيطبضلا شارف
 ةطلبلا اكسام ناك يذلا لجرلا نأش يف ةعم ٠

 ررقل ا؟ وينوي ١١ ةعنإو موب يف اب برضيو

 نلظن ناب روكذملا شارفلا ينربخا البق يف“

 شيع عاب ديسلأ يعدي اصخين لرت 0
 ديحم كلاذكو ءار اذا تاذلاب ةقرس ا

 اذه نع حتوم ةياطبضلا مجرتم يركش يدنفا

 ةنم ةاطعم ةباجا نض ةطلبلاب براضلا لجرلا

 م5 8 ردك ةيطاضب ةركاذم

 رواي دماح

 نوسيموق سيئر نمر لا دبع ةبتاك

 ةيردنكسا قيقحت "2 يدنر 2 نآاوضر ىلع
 ربقوت 5 قف إيلا سييخلا موي ةسلج ٠

 هنيلحت دعب و طو ريع انح روضحراص 417 ةئنس

 ينأي ام هاوجتسا راص نيل ١

 لو كرخ كو كتسنصو كلبا
 ككس

 سيلوبلا ةضواد مجرتم طو ربع انح يسأ ج
 كلب نيراطعلا يف يكسو ةنس ١١ رخو

 يلاب يلع

 له 65 ةنس وينوي ١١ دحالا موي يف س
 ربظلا دعب سيلوبلا يف ارضاح تنك

 ارضاح تنك معن َج

 نامجرت ليج يروج فرعت له س

 مويلاب هتيأر لهوا ةيردنكسب اسنارف وتالسنوق

 روك ذملا
 ةرعالاو
 ينعا مويلا كلذ يف ةتيأر اع انربخا س

 ثدح ةتدهاش أمو 1/؟ ةنس وينوي ١١ دحالا موي

 ةيطبضلاب

 ةعاسلا نم ةيطبضل اب !دوجوم تنك ج
 ارع :امايف ربطلا دب ايرقل ةطرا وا نالت

 تادب عبسلا عراش ةهج ةييسج ةرجاشم ل وصح

 ناكل ا ني رخم ( اج ةيقراحلا اي رساذإو
 لميا ردع يدذفا ال هذخاذ نيالا ديل
 ا يلا يع ىدقا ديم نراملكاولا
 اركان ايرظلا كللك عبو ةلاتيسالا ىلإ

 إوراصو حوطسلا ىلا إو دعص ةيطبضلا تالسارم

 للا ىف ةرقابو ةدوجرلا بالا سدو
 اوناك نيذلا نيظنمتسملا ركاسعلاو يلاهالل

 مطابض مهعمو ةبهلطلا ركاسع عم ةيطبضلاب
 نينطصم ةيطبضلامانآ طينقوو حالسلا وذا
 تييأبنو يصع ممعمو نيريثك يلاها ةلمج رضحو
 حوطس نرم ةاقللا باشخالا نم ضعبو

 مادا اوفقو و تالسازملا ركاسع اضيإو ةيطبضلا
 يبروا صخ رم الكو باشخالا مهديابو
 ةلساراا ركاسع م برضلاب نودابلاو ثوم

 ةضوالا تلخدو يتماقا ةضوأ نم تجرخ مث

 يدنفا تيما يكترفا مق رظان ةماقال ةدعملا

 يركش يدنفا دبحم ثدهاش كانهو يزع

 ينباجا ةيفيكلا نع ةتلأسف ةيطبضلا نامجرت

 لك نم. لصاحح ةنإو ةعقإولا لحم يف ناك هنا
 كييابشلا نم صاصر ب رض زياص ةنأ يأ تاهجا

 دعب نمو تاقرطلا يف باشخالاو صعلابو

 ناب يل رذعتسا قياقد سد وحن ةعم يثوكم
 يجورخو ةتعبت انإو جرخو ةرورضلا هل ازا هدارم
 فيهاش ىلع نم ”لك رضح ذا شالا قم

 يودبهم يملا يركسعلإو ةلسارملا يف شيواجا



 ماما ةطوقس ناكو دالوالا برض نم ومن
 ةيطبضلا

 دا عم تاز لها

 اهنقوب دحار وكذملا اجاوخملا عم نكي ) ج
 رانا قنا تمن لف ل
 يرحب يركسع سوبلمو ةأيه هيلع 0

 نخ مهادب ناك جرب اجاولاو فرغ ال نك
 لوخدلا ديريو دالوالا برض نرم هنن

 هبركسعلا رضح مم اجن نأ دعبو ةيطمضلاب
 تلق 15 طقسف ةبرضو روكذملا

 ةيطبضلا لخدروكذملا ن رآ لي نم

 0 ةنا ىكميو اهلا لخد أر َج

 كلذ ترظن ام انأ كل رحاسعلا ةنذرطو

 اجل يذلا سلا نا 6
 نع يكسلا نت طللا ترض اللا 0
 ليمجج جرج

 هتأذب وه ةنأ و معن 2

 نيظنحتملا نم !دحإو تيأر: له .س
 اًتقاوو ههنس اكسام

 ركاسع نم ىسوم جاحلا فرعن له س
 نيظزمتسملا

 ةلسارملا ع 5 زالم ةفرعا ' َج

 جرج تيأر ال ةعاسلا تناك مك ص

 رض دف ليج
 ابيرقث عبر الآ ةعاسب برغملا لبق ج

 نع ةيلاتيبسالل تبتك عركذت م س
 جراج

 ةِ نيياصملا سفنا ةتس نع تبتك ج

 كلذ دعبو يودب :لجر مهف امب ةعقاولا لوا

 . هتفرعب لسري نؤاعملاراص

 ةيل اثيبسالل ت كلمرأ ةثنح © منا

 . .انقأو ناك يذلا يركسعلا ةئيه ام ف

 هجتسأ ب

 طسو اًنقإو ناك نيظنحتسملا نموه ج
 دادعتسالا ةتيه هيلعو ةيطبضلإو مالا نيب عراشلا

 لقتل
 ةيادبضل اب اوناكن يذلا نيظنحتسملا ءامسأ .. س

 ال ما ةيطبضلاب ةمولعم اهموي

 قالشنلا يف ةمولعم نير وكذملا ءايسأ ج
 لوق ىنفلا م لحم

 ”لضت طوع دعب جرج اجإوخلا له س

 همو كب

 ١ ايركسع كن حج

 مذ هلجر

 ,نرم همزجلا بحت

 <ذملا للا قركسلا فرعت 3

 هلو رجال لكمال نم دحإو وه حج

 000 ابل

 براضلا معلا س

 : 5 0 برض ةطابلأب

 لق ليجج جرج 0 لبق ةترظن 3

 هيف ارقملا نبيبروالا ا الجر

 ١ قيفحت نويسموف سيئر ناوضر يلع
 ا نمحرلا دبع
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 روضحب 7 ةنس ربقون 59 تبسلا موي يف )
 لاقو يهنفا دماح ردفح نويسموقلا ةداعس

 : 0 ا مد تاراشأ ترظن له س
 00 ةكسلا

 | يف انج ترظنو مد تاراشا ترظن ج
 ” نواعملانم ينغلب و رجلا ىلا لصوملا ماحما قاقز



 فرعا ملو ةيناهاشلا ركاسع نم نبنثإو هيليئارس 7 ١
 3 اؤناك ءالوهو هقاشم اجاوخلا قوس 9 1

 معور يدهأ ترص اناف نبنئاخ ةيت وتلا ة ةضوأ

 مدخلا رضنلا وبا نسح وعدلملا يخأ عمو

 هلمم ىلا هجوتلا مهم يذلإو نانؤيلا وتالسنوقب
 كلذ ىلع يندعاسي ناكو .ةيرع هل ترضخأ
 تدع مث ةيطبضل اب نواعملا يمان يدنفا يناعصم

 يزنم ىلا

 لوالا يف قيرطلا يف
 تدجوو نبنطصم رم اسلا تيار ج

 تيبأبنو يضع مهدبأ يو نبحياه ماع ةلمج

 ارض رظنا لو بشخن علفكو
 كلزنم ىلا تهيجوت ةعاس يأ ُِ نب

 اهنمو ةيطبضلل تدغو رصعلا تهجوت َج

 اينرقن 1 فايل لولا لا
 ةتعيم يذلا ام س

 نع ينغلبو ىلتق دوجو نع ينغلب 2

 نش
 مهيار اما

 اهب مدوجو نع ينغلب يتلا ةهجلا ج

 ضرالاب 0 يب رط يف سي ما قاقز
 اهب ةثولم ءامد ضعب

 ةيطمضلا شوحت «افد تيار اهأ .س

 ' ابموي نم ةلرظن الآ 1

 ناثع نم ةنغ ينخلب انإو ةترظن اهال ج

 اذه ناكو ىلتق ةناب ةيادضلا يف انكح يدنفا

 هتك

 .رصنلا وبا يلع
 ةعقاولا موي يناث رابخالا

 نويسعءوق سيئز ناوضر يلع

 ةيرادكسما قي

 نمجرلادبع
 21 ةنس ريثون 5 نينثالا موي ةسلج )

 ردنكسا اجاوخلإو نويسموقلا بابرا روضحب
 اجاوخلا ةيضق يف اسنرف وتالسنوق نامجرت رام
 (لبج جي

 كليتا ]م نو

 رواي دماخ ج

 لس ا

 ٠اسنة

 ةهج يأب مالت“ ِس
 .ةيطبضلا تاليصت يتناك َج

 ايف قحلا لوقي ناب نيبلا ةفيلت راص)
 > (ةبع لأسي

 41 ةنس وينوي

 دمحا عم بتاك يبنون تنك منا ج
 نواعملا همالس يدنفا

 ليمج جرج اجاونلا فرغن لف س
 يحاض ناكو ةفرعا َج

 ىينؤي ١١ موي ةيطبضل اب ةترظن له س

 ركاذت ررخأ تنك روك ذملا مويلا 5 6

 ترظنو جيراجما نع هيلاتيبسالل ةيطبضلا نم

 ةيرضن روك ذملا ليمج جرج !جإوخلا كابشلا نم
 , تناك يتلا تي.ابنلاو يصعل اب دالوالا

 هي هظلبب هيرخم سبل سبال يركسع رضخ مث
 داك نا دعب اهتقوب ضرالا يف طقسف ةسأر |



 ملعاال ال 2#

  عمس هلا قو ةرابع دهاشلا نم تفيضأ مث

 نا هل هيلع سابلا رابخا ىلع هأنب صخ نم

 تيلسو تديها ةيطبضلا ىلا تخل لا تائنلا

 الةناي ينربخا يجت وبلا نواعملا انو ماغاضم
 ذهاشلا نم مزاللاوهنلو ) ةعاشالا نطل لصا
 ( فرصنا روكذللا

 روضحب /7 ةنس ربقون © تبسلا موي ةسلج

 نامجرت راجم ردنكسا اجإوخنإو ويسدونلا بابرا

 جرج اجاوخلا لقتق ةيضق يف اسنرف وتالسق
 ليج

 (رصنلا وبا يدنفا ىلع قاظننسا )

 ( ةيزدلكسا ةيطبضشب باك )
 فليغأ ان ىف

 رصنلا وبا ىلع ج
 كتعنص أم

 ةيطبضلاب بتاك
 ثلتس اه

 ةنس 0

 ةيادبضل اب لوؤتسم ثنأ ةنسس مك ذنم

 ةنس ةرشع دحأ قف

 تنك نيا ةيطبضلا لبق نمو

 ايف قحلا لوقي ناب نيفلا هفيلحت را ) :

 ( ةنع ىللاتسي

 قينؤي 1 ١ موي ةعفاو يف كتامولعم ام نس
 يدنفا يلاغ عم تنكر وكذملا مويلا يف ج

 تاقل اب ةريغض ةضوا يف ةيطبضلا باتك نم هلفر

 الفل انيلع بابلا :نريلاغو تاق زخا قالا
 ةمست ةعاسلا يفور لغشلا نع انلطعي بحا خدي

 ©( ميا 6 مج 6 مواو

 7 تدجو ةيناربلا ةجفلل ةضوالا نم تنجرخ يبرع
 7 ثرظنف كييابشلا ىلع نينقإو نيمدختسملا ضعب

 | رفا رام تدعو لاش اب ال
 000 0 رلإلا رح .هتكر نيرا نيالا
 سيلوبل أب م لوتسملا طوريع يدنفا انح نيل ايف

 يف ةيظع ةروف لصاح هنا ينفرعف تابسالا نع
 اياعرلاو بتاجنالا تيب ام ييهاربالا عراشلا
 نكذ مدقملا هلفر يدنفا يىلاغ تربخا اهدنغو
 ىلع هيبنتلا دصقب يلزنم ىلا هجوتلا ديرا .يناب

 جورخلا نع يلافطا عنمب يتلئاع

 ىهو ةدرو وبا ةنيوع ةهج قاقز يف 3

 نارفلا قلاخلا دبع قاقز
 كلذ دعبو س

 رم نا كاجرتا يدنقا يلاغ يف لاق ج
 ثلزنف كلاذ لثم مملع 00

 رييخالا شوحاب ملس رخا نذل ةبطبنفلا تر

 ىلع ايان 0000 ا اكعد ظ
 غي احر احورخو لخادلا راسي ىلع ةكد |

 غب حلاعيو هفَجو ىلع ةلئاس ءامدلإو ةغدص
 كهجوتو بعر يدنع لضحت ثوللا تاركس
 ةنا امب .هلفر يئدنفا يلاغ لزنم ىلا لاخلا يف
 اا1 د الدرتلا :ياكلا يلزم نيم فمي رق

 يلزم ىلا تهجوت مث يروضانلا مهربا جاحلا
 تهجوت بورغلا دعبو بورغلا تقول هب تنقإو
 ىه يذلا يجتونلا نواعملا تدجو ةيطبضلاىلا
 بتاكلارواي يدتفا دماحو ةمالس يدنفا محا

 نضعب تدجوو ةبهت ونلا ةماقال ةدعملا ةضوالاب

 ضعبو ماوشو جرفا تاهرحو رفا تاجإوخ

 و ول معو رت ا
 - ا

 هيي ا ا



 تلضو الف نييبوروالا هب برضي ناك 3
 ةتربخإو نانويلاةلود لصنق سيو تلباق ةيشنملا ىلا

 ادوجوم ناك اضيإو لوقدرقلا يف لصح ام
 تايقدنب نيلماح ةطاقرفلا ةيرحن نم نينثا

 الو ةرثكب نيعيجتلا ملاعلا ىلع مم نوقلطيو
 تدجوف ثاق رخال تدعص ةيطبضلا ىلا تلصو

 رينص انح اهو ةيطبضلا يهدذس» نم نيثا

 نا ينوذلكو كابشلا نم نوجرفتي !وناك طوريعو
 ةءاسن عير دعب عراشلا يف لضاح وف ام رات
 ةيوام جراجلاو شوحلا ف زب تذهافلا دا
 مهم دحاوف مضعب عم نولكتي نينقإوو مدلاب
 بضغو زوفنب لكتب ناكو ملالسلا ىلع علط
 تاق يناثل قرم يناث تدعص مث ةيكرتلا ةغللاب

 الس يدنفا دحا يميونلا نواعلل تلقو
 منجا درطي ناب اهقو !دوجوم تراك يذلا
 نيظنيقتسملا م زالم عم رك هنأ ينباجاف زييغلا

 عانقال نهج غرفا اذه نإو هيطع مهربأ

 اوناكق ماعلا درط يا ةلآسملا نه يف ركاسعلا

 ىه صاصرأ أب هوب رضي ناب ركاسعلا 0
 كيهذريظلا دعب يرن ةيفخ ةعالا 0
 ةيطبقلا يف اولازب ل اوناكجيراجلاو تيبلا ىلا
 لب ةيابضلاب اتيم ةترظن ام لومج جروج امإو

 ةيطبضلا جراخ لق انا ينص اجيت
 ال هنا همالس يدنفا دمحا يل لاق موي يناثو

 لوق هرقلا ركاسعف ىرجلا رارقا ذخاي دارآ

 تايقدنبلا ديبو يصعل اب برضلا ةرثك نموت اما

 تاكتسلابو مزجاب و

 قي جروب ةياعبشلا لكل 0
 طباضلا بلطي ةتعس اما

 ةتقرع ام ابيوروا ترظن اما .الا ج

 ةيطبضلل لوخدلا اًدصاق ةيكبترملا يتل احل ةبسنلاب
 ىلا هرددرط تالسارملا ركاسعف ءاجتلالا بلطب

 7 برعلا دالوا نم لتقو جراخلا

 ىلعأ دعاص ليمج ويسوم ترظن امأ س
 تأجتاا يتلا هقاشم ةلئاععم ةيطبضلا يف لالسلا
 ظ كانه ىلا اضيا

 ثترظن امو تاق رخا ف تنك انا ال َج

 عيش

 كلذ يف يجتنونلا مزالملا ناك نم
 اوناك نيذلا طابضلا فص م نمو ىوبلا

 نيدوجوم
 نيذلا امنا هيطع ميهربأ ناك مزالملا ُس

 ممءاوبأ فرعا ال طابضلا فص نم

 ةيطبضلا ْ ديق رتفد دجوي 0 1

 موي لك يف ةيمتونلا ركاسعلإو نيمزالملا ءامساب
 قالشق يف دوجوم رتفدلا اذه ج

 لعلا هديب ناك يذلا بتاكلاو نيازؤزوقيسملا

 ةسا فرعا ال انا ةيردنكسالاب وه

 ةيطبضلا يف مدختس# ثنا ةدم يا نم س

 تاونس ينام ةدم نم ج

 ةيعمج لصح امأ تبسلا ءاسم 00

 صاخعتا ةتس لتق ررفن اهب يتأ ١ هشوفنالا ةراح يف

 ىفعلا لودلا لاجر نم
 الصا اذه نم اعيش تعمس ام َج

 ادوجوم ناك ةيشنملا لوق هرق يف س
 ةمسا فرعت له نيظنحتملا طباض مويلا كاذ
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 0 جاحلا نع اآًميش تعمم امآ س

 موي ةيطبضلا نم لصحي للا اضياو مويلا كلذ
 اهيف ًالصاح ناك ام عنمل ماتها ةعقاولا



 | ويسوم كلذب تربخاف ةعقإولا هي كرتشا
 نمو !ديج كلذ صيف يذلا يكحلا ونامور هد
 نا اضعلا- را دفلب قيتقلا» قيقدتا دعب
 ةدوجوم ةعقاولا موي يف حلاص ديحم عم تناك

 يل اهاروأو اهدجو ثيح ةيطبضلا ةناخازجاب

 نزخ“ ةدوجوم نالا يو مدلاب ةثولم امبرظنف
 هيلع 51 رو دض نوم نوجتم اهبحاصو ةيطبشلا

 ةعقاولا يف رومأملا ترظن له س
 ءاسم يفو جازملا فرمنم ناك ةنال ال

 نب ةجيورخ دنع ةعئاتلا هليل :يغا تيملا
 كتسخم ةنال دغلا يف رضوي م هنا ربخا ةيطبضلا

 دحالا نوب لزنام ةقيقحلاب و :لهشم انخناب عتزنو
 ادعم كاريكا ةبلط ظفاحلا ع نا ينغلبو

 ا جورفملا ةنكمم سيل نا
 ايف فرعي ال ةنا دافا دهاشلا نا ابو

 نم رضحملا اذه مخ دقف هالعا سوما فالخ

 ناهنع ةيلع هتوالت دعب

 لصإو
 ةئيه مامأ رضح 47 ةنس ربوتكا 2١ يف

 عاتسا لجال ىكذ يتلا دهاشلا نويسوتلا

 ليمج جرج لئق ةيضق يف هرارفا

 دنس 6 ءرع يركش دمحم يدب دهاشلا

 نوجحس* نالإو ةيطبضلا يف قباسلا نامجرتلا رهو

 بيدلا ملعب ال ةيطبضلا ىف

 ١١ يف ةيطبضلا ىف ادوجوم تنك له نس

 25 ةنس ؤينوي

 ىرتشمل ربظلا ةيطبضلا نم تجرخ ج

 فصنو نينثا ةءاسلا تعجرو تييلل مزإول ضعب

 . ريظلا دعب
 مويلا كلل ذب .لصحت اب هللعت ا انقفا +ن

 ليج جروج لتقب قلعت, امب اصوصخو
 امس ربظلا دعب ؟' ةءاسلا َج

 د ل
 تارفلفرل اب اوقلطي

 نأو ةهظع ةكر

 هر ينبلطي 6 كتف

 هيلا لوصولا

 ينكما أم ملاعلا

 نينثا نوبرضي ٠ برعلا دالوا ترظنو حالسلاب

 . درط لوقارنلا مزالم اهتقوبف نبيبوروالا نم

 ترظنو هبناجج نييبوروالا ذخإو برعلا دإلوأ

 ماورا ناكد باب نورسكي برع دالوأ ضيا

 نيلماح ةينانويلا تاطاقرفلا ةيرحن نم نينثإو

 دالوا ىلع مم . نوتلطي تايقدنبو تارفلوفير

 ماورالا رن لوقدرتلا ركاسع اف برعلا
 0 ١00 ةمجرلا ايبلط مجايفدتب نيلماح
 لوف نع عنتمأ طباضلا امنا 6 متأيق دنب

 ةلمج رضح اهقوبف لوقدرفلا يف ماخدإو مهلط
 يدنفا فسوي طباضلاف برع دالوا جرج

 ءاكحلا ناك ثيح نابللا لوقدرق ملخدا ديحم

 قتالسنوق مكح رضح كلذ ءانثابو نيدوجوم
 لاسرا مزلي ةنا يل لاق يذلا ناربا ةلود

 تنك ول يناب ةتبجاف ةيلايتبسالا ىلا جيراجلا

 راد ربا ةمرع دجأ ردقا

 ةيبرع ترضح كلذ دعبف انه نرم: بهذإو

 ةلود وتالسنوق كح يدبه ازرمو اهب تبكر
 ىلا انهجوتو ليف ةنع  تللكت يذلا ناريا

 نم ريفغ مج اعينجم ناك عراشلا ينف ةيطبضلا

 نينبوروالا نوب رضي !وناكن يذلا برعلا دالوا

 | الس سول رج ايا ترظتو ننرلا

 ' نبيوروالا

 - تجرح يهربالا عراش
 " ةعقاولا لحل هجوت يذلا ظفاحلا ةداعس قفارال

 | لولارقلا مامأ لضفا نا تمزتلاو

 اه بكرأ دبي

 ظ5

 : ظ ش١
 كلنا و ل وز لوس ات ا ا سوم تي و ت1 00 , 500 5
 / 58 ٠ 7-1 1 حم 0 5 2 7 و يح قاب ا 100 100000

/ ١ ' 

 ا وو ا نا مت و قالا



 مي, ةنس ريوتكا ؟. قفاوملا نينيألا موب يف >0
 يدنفا نافع قيتحتلا نويسموق ماما رضح دق

 جاحلا ةيضق يف هرارقا ذخا لجال كلا لصاو

 لتقب نيموهملا هيطع مهربأو ى”وع يلعو ىسوم

 نمو اسنرف تالق يناث نامجرت لي جرب
 دافا يراجلا» نيبل ١ هيفالهتسا دعب

 ةيطبضلاب كح لصإو رانك يأ نأ

 ةعاسلا وحن وزوي 1١١ هو ةنس ؟١ يرمعو

 تبلط دق ربظلا دعب نم ينرفا فصنو نينثأ

 ٍترظن تلصو 'اهدبعو .هنايللا لدا 1

 فنسو نيالا نحن يف حالس ايورضم اًصخش

 ةنيكسب بورضم نا يل عشنا جرجلا يف رظلا دعب
 اورضح .حرجلا هل تحمس ام دعب مث ةجنسإ ال

 عبر دعبو ةيران ةيلساب نيروعم ىلاها ةلمج

 ةجلاعم يف يندعاسو ونامو رود ميكحلا أ هيلو

 ويسود تارضح اورضح ةهرب دعب و ىجرجلا

 لضبف سكك ويسونو ايلاغيا لصتق لقايكام
 رخالاو هنهبج يف ابورضم ناك لوالا ةالكتا

 هسأر خس و نب يف تاحورج ةلمج هيف ناك

 جرجا تراص كلذ دعب و ةيتقو ةحاعم هتجاعو

 ةيئادتبالا تاجلاعملا مل ليعتسن انكف ةرثيكبرضحت
 ءاسم ةيناغ ةعاسلا ددعو ىفشتسملا ىلا مسرنو

 لبكو ةقفرب هلزنم ىلإ هجوت ونامور هد ويسوم
 وأ يلزنم ىلا اضيا انآ تهجوتو ةيطبضلا
 ينخاخد 2 مدذقسم صنعت يدنع ناك دغلا

 هلزنا. هجوت ٠١ هبحايص ليج يحرج ناب ينربخأو

 لاب ةينرغجم ةلهإر مولا كلا 0000
 ةتيار و ىفشتسملا ىلا تهجوت تقوللف فصوت ال

 يرضلا ةدش نم تنريهت دق هان
 تبيقب ثيح ةيطبضلا ىلا كلذ دعب تعجررف

 7” شخ

 ةناخازجالل تهجوت مث ربظلا دعب نم ؟ ةعاسملل
 مزالم ىبوم يدنفا ىلع تلباق ه ةعاسلا دنعو
 ردكت ىل لصاحب بيس يال ينلأس يذلا ةلسارملا
 ليج يحرج يئاقدصا دجا ثدقف يفا هتربخاف
 اوناكو ةيطبضلا ىلا ةعرسب اينا هرظن هنا يل لاقف
 فراك ةيطبضلا لصو الف يلاها ةلجج ةنيعبات
 ىسوم يدنفا لعفر ومأللا بلاطو نا ةلاحي

 ةنحاشم تلصح مث ةقورو شوحلا يف هلخدا
 ةلسارملا طباض ىسوم جاحنأو ليمج يجرج نبي
 ضراالا ىلع هجرط ىتح هب رضي راص ىسوم جاحاف
 نواعملا همالس يديفا دفحا نم تفف دقو

 لوق هرثب اوناك نيذلا ةيجيب ونلا نا ةيطبضلاب
 :ةلتنملا يف اوكرتشا مويلا كلذ يف ةيطبضلا

 نبذلا صاخ الا ددع فرعن له س

 ةيطبضلا يف او
 ينربخا همالس يدنفا دمحا افاال ج

 ؛يطا؛ ىلع نيحورطم اًبيرفن ايام نيتس يار ةنأ
 ماهنتسالل ليدنق ديلا لزنم ىلا تهجوتف رجب
 روماملاف .ثقجلا نه صوصخب :قارجا مزأي اع
 هيلع بعصق وه اما رجلا يف مهمري ناب هرما
 :ضرعو ظفاخلا ةداعس دنع هجوتو رمالا اذه

 ىنشتسملا ىلا ملقنب هرما ظفاحلاف ةلأسملا هيلع

 هيلا اولقنو ناك دقو
 2- ةيناك يذلا ضاخالا م نم . س

 ةيطبضل اب ةيحون مويلا كلذ
 .يدنفا ىلع نواعم همالس يدنفا دمحا َج

 هيطع يدنفا مهربإو ةلسارملا مزالم ىدوم
 يدنفا دهيم نم تف دقو نيظزمتسمل | مزالم

 مث يدنفا ديحم نمو يدنفا يريش نبا قياف
 يجرم ا حاض درجت نأ ةرادالا رب بملك قيلبلا



 ناد ل ناس لو نك ا قارنا ياه دعا خراج
 تاحورجلا قه امإو ينطبلا مسقلا يف ناتباصم

 ةببسم نكت لو رتهتتس ةعبرالا وحن اهرطق غلبيف
 لب اياورلا فلكم ىرخا أ( ةيآ وا رخخ نغ
 ام وا ههنسلإو نيكسلاك ةحراج ةزاغ مل نع

 ةباصم ةنج ؟1 اًريخإو ةحلسالا نم كلذ لكاش

 عم نيكل يف ةددعتم ةدتمم ةبيسج تاحوري

 اهجاج ماظع ةرسكم امظعمو هجولا ْ ميشهت

 بيف تاريسكتلاو تاضرلا هذه اما اهجوإو
 راح ترم وا يك ضنك ةضار وذ نع ةيبسغ

 نرم نييت دقف كلذ ريغو شب اهب برضلا

 نانويلا ةيل اتيبسأ مكح لوراكتز روتك٠ دلا رارقا

 ثشثح ثالث ةيلاتيبسالا كلتل بلج دق ةنا

 اياعر نم انوستنال اننج اهناب تفرع اهنم ناتنثا
 غلمي شرملا يف ىلوكسإو ةنيدم نم ايلاتيا ةلود
 ةلمج بنع تام ةنس رشع ةيناك رمعلا نرم

 را تربلاو ةضار رخأ نع ةببسم تاحورج

 للا ري ندع ننام اننا( لوف ايلع
 اهيلع_ سب ةلابلا ةئيملاو ةي رانا ل1 نع بسم
 بستي هلآ ادب ال اهتومو تقرع آف نييطرلا ةنب

 نيبت دقو ضار م را ب تاحورجل

 كح ناودرا روتك دلا نم 8م رارقأ نم

 مكحو رتلاكردرونكدا|و ةيوسرتلا ةيلانيسالا
 هي ايل ىلع دف هنأ املاك تكلس

 ةئجاهنأ تفرع ةثج اهنم ثثج ثالث ةيوسنرنلا
 ةباص. ياو ةنس نيثالث رمعل ١ نم غلبي ىليهح ىعدملا
 مج نع ةببسم سأرلا يف تاحورج ةليجي
 نفي انا تفرع ام ناتيقابلا ناتثحنإو ضار
 تاجتب ناتباصم اهو ةيطل املا نم نانتج اهناب

 ميكح يام روتكدلا َرارقا نم نيت مغ نبأرلا يف

20 
  بلج ةنأ ( سلوم ايدلا ) ةينايسو ربلا هيل اتيبس الأ ْ

 - اهنا تفرع طقف ةدحإو ةنج ةيلاتييسالا كلدل
 7 يفو يزيلكتالا لوطسالا ناطباض دحا تنج
 7 نع ةببسم سأرلا هي تاحورج ةليجي ةباصم
 " حرجو مسجلا يقاب يف تاضر ةلمجو ةضار ةلآ
 1 اًئعاب ناك ةدراج ةزاغ ولا نع ببسم ذفان

 آ 000 اقللذ ىلعو ينطاب يومد فيرتب اهتم
 نيعبراو اعِسن- تايلاتيبسالا يف ىتوملا عومجم
 احورجي 11 دلبلا تايل اتيبسا رئاس يف دجوي دقو

 0 نسم ؟؟وكارتا ؟و نييوابوروأ ؟1 مهم

 0 نيلملا
 1 /8 ةنس ةيردنكسالا يف اًريرحت

 5 تاواضمأ

 ايناملا وتالصنق مكح بلوكروتكدلا
 زيكتالاوتالصنق بودن»م ىيامروتكدلا

 قتالصنق بودنم يكسون ايدنوكوك روتكدلا
 ْ رخإو اسفلا ةلود

 اسنرف وتالصنق بودنم ناودرا روتكدلا
 يواسنرنلا ةيلاتيبسالا مكح اسام روتكدلا

 02 ايلايا وتالصنق مكح يسنالروب روتكدلا

 00000 اعل بود بوكا سيكر وتكذلا
 000 الا رالعت بود! لوراكتاز روتكدلا

 ةيطبضلا بودنم هيوم نسال

 . اسنرف ونالصنق بودنم راج ردنكسا
 تح ةظونملا لصالا قبظ ةؤعتنلا هذه

 اينرق يدان

 /1 ةنس وينوي 1؟ يف اًريرحت
 ةلودىتالسق لوا نامجرت

 ةيرددكسالاب اسنرف

 - ءاوليج اضمالا

 كا. وسو داش وبل وو ا ا نا ١ 3 نيج نا ا أ ا عاين طوال ل تلا ايس وط ند نار نع جر ا اسفي
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 هب مد دوجو تفنمت ةيطبضلا ىلا بهاذا 8
 طباضلا ليكوف ةيطبضلا ناطيح ىلعو ةكسلا .

 اوناك راقنلا وذ يدنفا يلع سيلوبلا شتفمو
 لغاد هن امه تيب اموردلا لسع تا
 ةيطبضلا

 ليمج جرج ىعدي اصخش فرعن له س

 هلتق ةيضنب ةيمولعم كل لهو

 لئق هنأ تهفع وينوي ١؟ يفو ةفرعا ج
 لاق ةيطبضلا كح يدنفا لصإو نافع ثيح

 يلع نييو ةنيب تلصح ةرماسم نم مهف ةناب يل

 ليمج جرج ناب تالسارملا مزالم ىسوم يدنفا
 يلع ظانلا يف اهو ىسوم جاخما نم لنق دق

 لصإو نافع روضحب اهلاق يتلا سوم يدنفا

 نامجرتلا كقيدص اذا لئق دقار :وكذملا يدنفا

 ةباجاف كروزي اًرارم 'ىبب ناك يذلا نيكسملا
 يدنفا يلع هل لاقف كلذب لع يل يدنفا نافع

 عل اط وه كبح هسنن قت ؟يطفلا وه انآ ىو
 نيظنحتلا يشابنوا ىسوم جاحلا مش دق لالسلا ىلع
 اذه هبرض اهتقونو
 صخرت دق هررق امب ءانتكالا انلعم دهاشلاف

 فارضنالاب هل

 ربرقت ةمجرت ١

 ام بسحب هاندا هيف ان اضما نيعضإولا نحن

 لك اه عبانلا تاتالصنقلا فرط نم هيلا انبدن
 /1 ةنس وينوي 1؟ هخيران موي انهجوت دق انه
 ىلا احابص ةيذرفا فصنو رشع دحا ةعاسلا

 كدج صحن لجأ نضةيرجل ا يرحل ١
 يذلا جايبلا بقع اهلا تلفن يتلا تاومألا
 ةيردنكسالا يف رهظلا دعب هخيرأت سما لصح

 نيياصملا تاحورجلا عون نع عوتلا | لجا نمو

 انرشإب دنو نكما نأ نيباصملا ةفرعمو اهب

 ةدوجوملاةنج نيعب رإو نينثا ىلع يرهاظلا صخغلا

 مظعم نا تببتي نمو ةروكذملا ةيلاتيبسالا يف

 لماكلاب اهبايث اهنع ةعوزنم ةروكذملا ثنجلا
 قروو لمر نم اهيلعو رجبلا ءاب لولبم اهضعب و

 ريغ ابنه نيئالثو ةيناثو اضيا. يرحب تشع

 مرابلعا نم دبال راص كلذ ىلعو ةفورعم
 اههلغا ناف كلذ نع ًالضفو ىراصن ثنج
 ثنج عبرالاو مث ةنطان ةيكنرفالا ةئيطا ةمس اهيلع

 دقي دنالث اهنو ريظلا رانا اهلع ىرخألا
 تحن دحإو 1 باصم اهالوا برع دالوأ

 ةيناثلإو يران حالس نع ببسم ذفان ىنملا ةوقرلا
 ل1 نك ةيبسم قفا ْت .ورج ةليجب ةباصم

 ةباصم ةئلاثلاو يردصلا مسقلا يف ةحراج ةّزاغ

 ةّراغ تلا 0

 ايبا بفرح وييلعلا راثآ اهلعو اسار_ م ةغراخ
 اسفلا ةلود اياعر نم يواطق اجاوخلا نبا ةنج

 نمو سأرلا يف تاضر ةليجب ةباصم يثو رجمإو

 طفف ةدحاو ةربطم ريغلا ةنج نيثالثلإو ةيناهلا
 يدوس“ دحا ليج جروج ةثلج اهنا تفرع

 يو ةيردنكسالاب اسنرف ونالسق ةمجرت مق

 عيسلاو مجم يف ريدكتو تاضر ةلمحي ةباصم
 يف اهظعمو تفرع ام ةيقابلا ةنج نوثالثو

 غقو لل ةبسنلاب مهصخع ةفرعم اهعم نكبي ال لح

 اهم ةثالثو تاحورجلا نم اههجوأو اهسوؤرب
 ةباصم يف سارلا يف ثاضرب اهتباصا نع الضف

 ةحراج تلا نعاس ةضيرعو ةقيع تاجورجب
 نفن٠وعلا نم ةيبناجلا ماسقالاو مدقملا مسفلا يف

 ةيأضع يف تاحورجلا نه نع لضف اهدحإو

 ةزاغ قل آ نع ةببسم ينطبلا مسنلا يف تاحورجي



 ينوكل حابصلا اذه يف ةبرش تبرش يلا ًالئاق

 اذام تملع امو يلوقهرق ىلا انا تعجرف نايع

 وينوي ١١ يو ربظلا دعب ةيطبضلا يف لصح
 ربظلا دعب ؟ هعاسلا ةياغل تبيبلا يف تنك

 تهريس الف يبسق ركرم ىلا بهذا نأ دعتسمو

 جنرفا تاتس ترظنو تايبرعلا ريس ماحدزا
 بعرلاو فوخما ةمالعو ةشركتم مر وعشو نئرام
 مفتسا تنكو اهتقو تجرخن مهوجو ىلع ةرهاظ

 ىحن ريغصلا لوق هرقلا ىلا يباهذب نيراملا نم

 رينغ مح !دوجوم ناك ثيح ثانب عبسلا ةكس

 سياوبلا 0 نم نينثا تذخإو

 يذلا نيظنحت-ملا مزالم نوك كانه نم ماعلا

 يدنفا فسوي وهو ةعقاولا لحم يف ادوجوم ناك
 وع لضف ركاسع يثاطعا نع عنتمأ ديم

 ةمالع مهلع ةهاظ تناك مهسفنا ءالوه نا

 ةحلتسا انيطعت ةموكحلا اذا نولوقيو ديدهلا
 ىنددهو سانلا نيب تفرعنا أل. مث هل اعتسال سيلا

 ترظنو لوق هرفلا وحن تعجر مم صفت“

 نيبجاه برعلا دالوإو هنرذم يف ايظلام اهتقوب
 يدنفأ فسوي ةثداحلاب تماعاف هنوبرضيو هيلع
 ةمواقم ىلع ردقي ال ةناب ينبواج يذلا دبحم

 هل ترظن جراخ انو ةعبو ريفغ مح. ذكه
 ةنج نوكت نا مزلي اهنا تركتفاف ةنج نزلا
 كلذ ءانئابو اًبورض٠ هترظن يذلا صخشلا

 ما يدنا لع نظم يئابز رمح
 رينغلا جلا درطل هوعدا نأ تيسنتسا يذلا

 ركاسع ضعب عيجن نزخملا بهل نيدعتسملا

 تينشتل ةيوس انلك انجرخو ينوعبتي نا مهاصوأو
 تناك يتلا ريغال ركاسع رافنا عرشعب ملاعلا
 ةهربلا ةنه لبقو كانه عومجملا رينغلا مح ةيفاك

 0 افا نيرام ةلكت و ايلاتيأ لصنق ترظن تنك
 1 تدهاشو هب اوبرضنا يذلا لحل ا يف تنك ام

 عم اسنرف وتالسنق لوا محرتم ولوج ويسوم

 نم ةانج م ةطانحمو نيرضحم هيسرم ويسوم

 انا تييو رض. مةرظن امو مخوددهب . يلاهالا

 تاجاوخاو مفاتكا نم موكسم صاختا ةلمج
 1 ا لونا أجلا قير وك كلا

 : 2 ةيشنملا ىلا تبهذف ةقيقد نيرشع ةدم

 ىتالسنوقب تدجوو فنمبنلا سيثم قيرطب
 7 يذلا يف كب نيسح ةظفاحلا ليكو اسنارف
 ةيطبضلا هي ماظتنا مدع دجوب هنا يل لاق

 تقولا ناكو تهجوتف كانط بهذا نا ينرمإو
 ماما !دحا رظنا ) ثيحو سبشل ا بورغ دعب

 ىمق ىلا لانثلا ىلع اعجار تدع ةيطبضلا

 0002 هل اًيانزي امش نا تلع كانهو
 ىلا هررجرج دق كروجاو ناديملا قيرط نبي
 ةدوجوم تناك هتثج ناي كعب تفرعو ةيطبضلا

 نإو ةيطبضلا ماما نم هوشوح يقل ١ ثفحلا نض
 دق سم ديرك ةريزج نم مدحا صاخفا ةثالث

 نواعملا كعب نمو لوق هرثلا ىلا لسرإو حرج
 " مهفارم ناك يذلا شيواجلإو ةيطبضلا يلا هنعب
 ءالوه نأ يل لاق نالآ ةمساب اًركتنم تسلو
 اهموي ىفو ةيطبضلا فلخ اولتق دق صاخشالا

 تفرعو هاسم ةرشع ةعاسلا ةيطبضلا ىلا تعجر

 نئاكلا ماحلا برق داو موا 1

 ا ددذف ىلا *طاش ىلعو ةيطبضلا ماما

 0 00 ريغص نيا ةلعسإب 5

 فريح اصخت الو فرعا نأ تردق امو ثشحلا

 اًبيرفل ملكا نيدرجم اوناكو دج يئثزج رودلا
 انإو احابص يروا ايل ارع ضعبلإو موده نم
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 اذا نيدعتسم !وناكو دلبلا ىلع موجتلابو اهيْلَع ٠
 ةينماب |ولفكتي ال نا هبصنم ىلا يبارع عجري مل
 ناك اهنقوف كلذب نيلوئسم اونوكي الو دلبلا
 ةنيدملا ىلع ركاسعلا موجم نم ةقيفح ىثخي
 لاعفاب اهعوقوو ةيداينعا ريغ ءايشأ لوصحو

 كلذ ة يداينعالا ريغلا يداهجلا ماج

 يغرف4١ ةءاسلا ةظفاحملا ىلا اوهجوت لصانتلاراهنلا

 ةينمالاو ةحارلا يابتتسال تاانايض اس
 عم كلذ يف اولكتي نا اودارإو دلبلا أيف
 ءالوه فلك ةظفاحلا ليكو اذبلف تايالاريمالا

 كب نسمح ةيلطيضلا ليكو ةللإ ١
 نوجرخبال مهنا نيلئاق بلطلا إوضفر نيذلا قداص

 ةيبرح ةئيهب ممايالا ةدايقب الا معاقالشق نم
 ىفطصمو دواد كب نايلس مث تابالاربمالاو

 كب يلعو لبج وبأ كب دعسو محرلا دبع كب
 سيلوبلا را دكح اه دحا نيريخالانينث الإو دواد

 رضح ةليللا كلت يف نيظنتسملل | رادكح رخالاو
 ىدطاب تايالاريمالا ضرخي ةسورخلا نم فارغلت

 نيثعاس دعب و م<وغرم ىلع لوصحل اب مدعويو
 ىلا يبارع عوجرب مثرشب رخآ فارغلت رضح

 دعسو ةيداهجلا نيب ايف اهنقوب لصحت ةرازولا
 لوقدرفل اب ادوجوم اهنقو ناك يذلا لبجوبا كلب
 مل لاق ةيرابخالا نهب ةيركسعلا رشبي وهو
 ديازتي ناك اهنقو نم مابا اودجو دق مهاب
 ١٠١ يف ةناب اضيا تفرعو وينوي ١١ ىلا ناجيشلا

 يثوفن الاب ةيطوصخ تايعمج تلصح وينوي
 اهب بطخ ةيغمج هيبراوتلاو نيدايصلا ةراحب

 تلصح يتلا تاريثاتلا يش ام س

 ةيردنكسالا يف نابشلا ةيعمج نم

 ١م *

 نبي ام ةطسإو تناك ةيعبحلا نه نأ َج

 نيذلا صاخشا ضعب فرعإو ةيداهجلاو يلاهالا

 نيدلا ردب و يعيمج دالوا مهو مهتلمج نم اوناك

 يدنفا تريخ دويحم ناب لاقيو يئايرغ
 ظناحلا ةداعس ونوب 1٠١ .ىفو اضيا اهم ناك

 ةيطبضلا ينإوث نيشتفم لك عج ينطل اشاب رمع
 رومامو نين او .سيلوبلا يرادكحو

 اًرظن انل لانف اضيا !دوجوم تنك انإو ةيطبضلا

 اذا يضنتي دلبلا يف لصاحلا يونلا ناهغلل
 ةحارلا تبثنل ةداعلا نع ظفحتلا ةدايز لاخلا

 يلاهالا نم اوكشتي نيوأب ور والا ناب فاضإو

 دروإو مومتثيو موددهي ءالوه توك ىلع
 نبدا نيعايلا ضس نا كلذ لح دل
 نورظنيو توبيلا نولخديو نولوجي اوناك
 لا يرق تقوي نيلباق اهب ةدوحلا ١١ ةقدألا
 ةليسدللا و ونام يبطاخر انثار كتل ءايخالا انه
 هانبف ةيطبضلا رومام تنإو ظفاحلا انا ًالياق
 هلل طيش قم رثكأ لوؤس ثنا اذه لع
 ةيشيواج نادنموق اننا طق بجي لل روماملاف

 لاعالا ناب باجا لبج وبا دعس سيلوبلا

 ممفناب نيواب ور والا نإو ةيداينعا يف ةلصاحلا
 كلذ ىلع درف يللاهالا ناجم ا اوببس نيذلا م

 ه تاروثلا دوجول هنا ًالياق ظفاحملا ةداعس

 ةروبجم ةيلحلا ةموكحلا لاح يا ىلعف راكفالا

 ةشابم مدعل اهدهج لك لمع اهصئاصخ نمو
 تريرايبور والا كض هيث باكترا .لاهألا

 يصوصخ عونب دج لصانقلا مههج نم ةظقينملا
 يلاهالل مهاياعر نم بيس ىندا روبظ مدع ىلع
 رومأملاو ةيطبضلا نم انجرخ نعبف نظولا دالوا
 هتضوا نم ضيا جرخ ظفاحلا باهذ دعب



 نبي ودنملا نييعتو باختناب لصانفلا يفاب عمةرباخلا
 نم يل ملء كلذ دعب مث مفرط نم نييزاللا
 لصنقلا بانج نم ينتلصو ةيمسر ريغ هتون
 لصانفلا يتاب عم ةيهافش تارباذم نمو هيلا ءاموملا

 فرط نم نيبو دنم نبيعن نم عانتمالا لوصح

 نويسوتلا اذه يف ةبامتلا لودلا لصانق
 قيفحتلا نويسموق لكشن ةيويدخلا ةموكحلا نإو

 هباوجتسا نوييسموقلل مزاي امو طقف اهيروم أم نم
 بسح هيلا هلاسرأ ُِ نودعاسي لودلا اياعر نم

 نع ررقن سلجملاب كلذ يف ةلوادملابو هبلط
 ات رم نورا اذه نيت قنات
 مكتداعسل نوكت هتسائرو طفف ةيوي دخلا ةموكحلا

 مثو ريغال ةتس ملعجي ينتكيف ءاضعالا اما
 ةيطبض رومام كب ييص قطصم تارضح
 سيئر ينأالا كب مهربأ ةرضحو ةيردنكسا

 وبر: كب فسويو ةيردنكسا يئادتبا سلحم
 كب نيسحو ةيردنكسب ةيدلبلا ةرئادلا رومأم

 داوف كب مهربإو ةيناقحلا يرومأم نم فصأو
 دومحم نسحو هيبويلفلاو هزيجلا سلم سيئر

 تانيتنروكلإو ةيرججل ١ ةعصل | سلجم سيئر كب

 تاصحخضننا ]و تافيقحتلا ءارجا اورشابي نإو
 اهبابسإو ةثداحلا كه ةقيقح ىلع فوقولل ةمزاللا

 ءايطالا تافوشك نا ثيحب اهيف نيلوشملاو
 ة نيلوتقملاو نيحورجلا لع اهتوارجا قباسلا

 اذه اهذنت يتلا يش لوالا نويسونلا نم
 ُة نالا لورشابيو هل اعال اباسا نويسمونلا
 قبس امل ثافنلا نودب ةليدج تاقينجت ءارجا
 لوالا نويبسوقلا ةنم يف قينحتل ١ نم هوارجا
 نا 15 داشرتسالاو لالدتسالل مزلي ايف الأ
 تانقيفحت ءارجا يف راضحإو بلج ءاضلقالا دنع

 فن ءيارجا قبس امل تافنلا نودب ةديدج
 ايف الا لوالا نويسموتلا ةدم يف قيقحتلا

 ءاضنقالا دنع نا 5 داشرتسالاو لالدتسالل مزلي

 ةباحتلا لودلا اياعر نم دحا راضحإو بلل

 بلطيف نويسمونل اب هقاطنتسا وأ بارجتسذل

 هجولا اذه ىلعو اهلا يتملا ونالسنلا ةطسإوب

 نويسوتلا ةئيه نم عارسالاو ةردابملا ريصن

 يضتقي ام ءارجإو اهيف رظنلل ةيفوتسملا اهجياتن
 لكل هخيرات يف انررح دق كلذ ىلع هانبو

 فرطل مهيجوتب مهلا اموملا ءاضعالا ثارضح نم

 [013 مناد ةيروماملا نه 'عرشاملا ككداعس
 ةرشابمو نويسسوقلا دقع يف ةعرسلاو ةيمولعملل
 سلجملاب ررقث ام هجو ىلع ةمزاللا تانيفحتلا
 ويلوي 6 ُثيو 11 ةنس نابعش 7٠ يف مدنفا

 راظنلا سلجم سيئر /.1 ةنس

 بغار ليعاوسا

 ( 41 ةنس ربوتكا 11 ةسلج )
 0 جاحلا ةيضقب هرارقا يدق دهاشلا رضح دق

 ريفص هللادبع يعدي وهو قسوم ىللعو ىسوم

 شتفم وهو ةيلحلا ةموكحلا ةبغر ةنس 4 نبع
 ةقيتحلا لوقيل نيببلا هفيلحت دعب و ةيطبضلا
 اا نالرلا لاوس ىلع دانب اًررقم باجا

 منقل :اًرومام تنك ثداوحلا كه لبق هنا
 تنك كلذ عمو ةيطبضلا زكرم نع !ديعبو ام

 ةرينك تايكشنو راكفالاب ناحيه دجوي هنا اًفراع
 ىبام ؟ال ىف اصوصخ ةظفاحلا ىلا مدقتل تناك

 اذ اذكاف دوجولل تربظو لفالقلا تظاعن

 نراج# لصح ةرازولا ءافعتسا تقو خيرانلا
 عفادملا قالطاب ةراعلا ارددهم ذا ةيداهجلا نم

 ةحايادم دل شو لا ير تس لل ا
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 ف قت 7

 لويخ لع هاصوأ اًيالَظ 1 1 نب د

 لاؤبخلا رضحإو كلذب ينربخا مف ج
 يرملا يف اهلخدإو ةروكذملا

 بلط بوصتسا باوجلا اذه ىلع هان

 لئسو رضحن كب ديعب هتيجإوم. يضيف لوسر

 يتأي اك باجاف

 | تهجوت كنا كب ديع نم ليق س

 موي يلاث هي رنخ تاكولب ةعبرا عم ةلسمل

 هاسا يف اف ةيردنكسالا ييبإوط ىلع برضلا
 كعم !وناك نيذلا طابضلا

 مويلا كلذ يف ةلسلل هجوتا ل يلا ج

 يفرش بأب يف تيقب لب
 نجل ا ىلا يضيف لوسر كلذ دعب ديعا)

 1 ( كب دع
 اضعا اضعا اضعا

 نيدلا. دعس يد ديحم رالظ ا ١

 بلاغ لع يدل
1 

 نويسموف سيئر
 رصمب قيذحتلا

 بغار راظنلا سلجم سيئر نم ريرحت ةروص

 ةيردنكسالا ظفاحم ىلا اشاب

 يرلترضح مدنفا ولتداعس يظفاحت ةير دنكسا

 ةينسلا ةدارالا هب تقلعن اهبلع <انب هنا

 [؟ عمن 15 ةنس نابعش ه خيراتب انل ةرداصلا

 ام ىلع فسألا ةدايزب يماسلا اهاوحن ريغملا

 ينل ةعيظنلا ةكرحلا نم ةيردنكسالاب عقو

 16 ةنس بجر 10 يف دحالا موي يف تلصح

 ةلمج حرجو مادعأ نم .بترت ام اهيلع بتزتو

 ةعتمأ بهنو نينظولإو بناجالا نم صاخشا

 بلس هيلع بترت ام كلذ وحنو نيكاكد ةلمج

 ةيرصملا راطقالاب نينطوخلا ٍتناجالل ةينمالا

 هس قيقدتلإو رظنلا يلاعلا بانجلا بوغرمو

 ثعابلا ببسلا ىلع فوقولاو مملا رمالا اذه
 اهعاسنا تبجوا يتلا بابسالاو ةثداحلا قط

 هتقو يف اهرمأ كرادت نودب انمز اهارقسإو

 مدع م لمجلاو اهعوقو يفو اهيف لئسملاو

 نيهوبشملاو نيلّؤسملاو نيلءانلاروهظواهرما ينالت

 بيقرتل ةينسلا بانعالل ةنع ضرعلإو اهبف

 تاجرد بسحب قمن نم ىلع ضتقملا ءازجلا

 ريشا ام رخال قيففلا جضنت ىتلا ضيتإو تايانجمل
 ساجم ماعتلا قبس دق اهبلا راشملا ةدارالاب ةنع
 ام وحن مزال وه ام ءارجا يف ركاذتلل راظنلا

 باتنسا ررقلو ةيويدخلا ةرضحلا ةنع تراشا

 .درم ني دوما نم طلاخ# نويسءوق ليكشن

 لصانفلا تارضح فرظ نم نيبو دنمو ةموكحملا

 رظان كب .يدشر نمحرلا دبع ةساير تحت

 هد ىيسم بانجل ررحتو ةلأسملا قه قيقحتل ةيل املا

 ةفصب ةييفلا ايل اتيا ةلود لارنج لصنق ونيترم

 يرجت ةتفرعب لجال هلافما لصانتلا مدقا ةنوك



 نيظنحمللا نم 0 يالأ

 ردضحي 1 راودلا رنكل متهجوت أل 0

 بيلا عمل انيعت دق اناك ناذالا نارا

 ةوأر ار اذام ةيشابزويلا نبا

 ةلعف اع يبارع دا كللأسي لآ س

 ناروكذملا ناكولبلا

 ينلأسي ل ج

 دلبلا بهنب مهريغو ركاسعلا رما نم س

 ملعا )::ج
 لاوركو بعير ذم ال لضرال

 جرخ يأس نايلس نأ طقف تعمس جب
 دلبلا قرحو بهل

 ناك ياس ناهلس نا كلذ نم رهظي - س

 ىرجا هنا ثيح ماقٌماق هنا عم عيبجلا ىلع اًدكاح

 دحا ةعني نأ نودب لااعفالا كلت
 كلذ نع يبارع دمحا لاس

 اا ناك يهاس ناهلس ن :نأ ملعن ل

 يذلا 0 هنع اًبئانو نا ةنث

 يش لك ءارجاب اًمئاد يبارع دمحا يا هفلكي

 ظ 00
 تايالاريملا نم دحا دجوي ناك له 1

 ةدايز يبارع دمحا دنع القبو ير نيرخالا

 يأس نايلس نع
 ناك يناس َناوْلَس نا وه ةَيأَر يذلا ِج

 يلارع دمحا دنع ادج الوبقم

 دعب ةيردنكسا نم كجورخ دعب س

 03 يلع 2 ا لع بهلإو قرحلا
 : يل لن ف

 ريت عج
 هارجا ام ىلع همكاجحي ملأ س

 هاب 7 عج
 ببسب ةسبحب وأ يالالا نم ةلزعي لا س

 ١ ةنم عقوت أم

 كلذ نم ؛يش لصحي) ج
 0000 ف نيس دعا

 ؟ سييخلا موي ةسلج ررقث ام ىلع هانب
 رضحت نجل نم ا بلاط ؟: + ةنس رفص

 ىلا 6 بياجاف لغو

 ا موي 5 تكبالا ناك نبا - نب

 ةيردنكسا هيف تقرحا يذلا 47 ةنس

 ا يفرش باب يف ناك ج

 كلذ يف هماغب قرش بابب يتب له س
 مويلا
 م
 تاكولب وا ةطروأ هنم لرت ملأ . س

 ش . كلبلا يف طفلا ضعبل

 ىلا رفخ تاكولب عبرا هنم لثرأ َج

 '" ١ يساغا لوفغاصلا يضيف لوسر عم ةلسملا ةهج

 2”  ةعبرالا لاسرا راص تقو يا يف
 سس

 ةروك ذملا تاكولب

 ىضل ١ يف ج

 تاكولب ةعبرالا طابض ءامنا يف ام س

 ] ةروك ملا
 000 يضيف لوسر مقرعي لب مهفرعا ) ج

 5 3 : ص ملا

 3 3 5 نأ يضيف لوسر كربخي ملأ س



 تابوهمب سانا كيلع ريلأ بهنلا منل 0

 ذنم نم نورينك نورجابم انيلع رم ج
 مهم ناك ام زبي نم نكمتا ) نكلو حابصلا
 كلذ يفو تابوهنم وا مهنلعت ششنع ناك نا
 ساشا ةيباطا نم برثلاب انفإو تنك تقولا

 اًجراخ ناك ن نم ةيؤر نم نكمنا مو

 كلذ يف تابوينم ةعم 1 1 1 1

 تقولا
 موشفعل نيجراخ ]وناك سانلا عينج َج

 جورخما نم ”دحا يبارع دمحا عني 0
 دنع امنا عمسأ )و |دحا عنم هنأ را ج

 ءايشا انيأر يالالاب يبارع دمحا عم تع
 نال ليق كلذ نع مهتسا امو رانلاب ةلعتشم

 كلذ دعبو ) اهقرح راصو تزخم تابوبنم نه
 وه لع هع رك آن يبارع دمحا نال لاق

 مهتسا يذلا وهو ةلعتشملا ءايشالا ىأر يذلا

 دمحا اهزمج ثابوهم قه نا هل ليقو اهع
 ( اهفرح رمإو يبارع

 امهجوت نريذل) ةيشايزولا #1
 كنم ليق اك سانلا عل دلبلل

 ةيشابكيلا مفرعي لب مهرعا ) ج
 نايلس ةضوا يف حابصلا يف عينت لأ س

 نايلسو يأس دويحمو يبارع دمحا عم يماس

 مم ماعطلا تلوانتو مهفالخو يماس
 اهدعب الو جابصلا ّق معه عينجا : َج

 2 مم لكا لو

 موي يف كيالا طّروا تناك تيا سب

 بورغلل حابصلا نم ةاعبرالا
 يقرش باب يف قالشنلا يف تناك ج

 باب يف طروا ثالنلا تيقب .له ؛س

72 

 بورغلل حابضلا نم يترش

 جابصلا يف هطروا يح 1 نم لسرأ ج

 ةيشملا لوقارق نم برقلاب دلبلا يف ناكولب
 تجوال لاسرا ناك عضوم يآل .س

 نيروكملا

 رنخأل ةيقرشلا انيملا ةهجل جب

 يقرش باب يف يالالا يقاب يتب له س
 ةعاسلا ةياغل قرش باب يف يتب من جم

 لاسراب يبارع دمحا ا عيرو ةرشع
 امنا افنا مهع تلق نيذلا ني كوابلا

 ناذللا ناكولبلا داع ٍتقو يأ يف س

 ةيقرشلا انيملاب را اناك

 ىه كلذ معي يذلا لب معا ) ج
 ةطروالا يثاب

 نيروكذملا نيكولبلا ةيشابزوي مث نم س
 يثابكبلا اهفرعي ج

 يئاّجكبلا وه نس

 يدنفا قزز ج

 باب نم يالالا جرخ ةعاس يأ يف س
 يرش

 ١| ةعاسلا ىف يالالإو انا تجرخ ج

 اييرفل
 كعب ناك كجورخ فقنع له نس

 دلبللا اهلاسراب بارع دمحا كرما ناذللا ناكولبلا

 ٠.١ "ع ةعاسلا يف

 كلذ اًتنمتم نكأ ل 3

 ازهل ناس

 رييكلا لتلا يف تنك ج
 يلصالا كيالا عم تميقب له سن

 يح ؟ نم ةطروإو ةنم ةطروا ثذخأ ج



 قيرحلا نع اهدعب كغلب يذلا ام س
 ٠ بيهلاو

 ىه ياس رايلس نا عيمجل عاشملا َج

 قرحإو بهلا ىرجا يذلا
 ةجوال اه ةلرعأب اما لا ل ل

 بيبنلا عيمو رانلا ءافظالا كبالا نوم ةظرووأ

 قالطا هل صيخرتلاب اًرما ةنم تبلط تنإو

 عنملل لثتي ال نم ىلع صاصرلا

 كلذ نم ائبش لقا لو ينرمأي) ج
 يتلا تابوهنملا يف ىرج اذام ملعن لاس

 ركاسعلا اهتذخا

 ملعاالا ج
 يبارع دمحا ترظن وأ تعس امأ س

 دلبلا قرح بابسا نع يتاس نايس لأسي
 ةبتاك الو ةيلك ةنا ترظن الو تعمسام ج

 ةيتاونلا رمح يف نذو هليل يناث انا كلذ يف
 نايلس رما ةنآ هبلطا ب يبارع نم تعمن

 زال ءانظاو كاع دق ان

 ةِس ياس ناهلس نأ ملع قيفحتلا نم س
 عمجو يروبلا برض ىضلا تقو ءاعبرالا موني
 دوجوم كذا ثيحو ةيشنملا ىلا هجوتو هيالأ

 كلذ تعن# ةرورضلابو دحإو قالشق يف ةعم
 هلع ام انا له

 كلذ كتنغش 1 ثعغمس أم 2

 (45 ةنش اذ ةياغ يف نجلا ىلا ديعا )

 ةنس ةجححلا ه موي ةسلجب ررقن ام ىلع هانب )

 لئسو نجلا نم روكذملا راضحا ىرج

 ظ ( تأ وه اب باجاف
 1 للا فل دوا لع ليا

 دمحأ ربخإو يرش بابل هجوت ءاعبرالا موي نم

 نأ نارع

 ا اي را لاب كرما ناك اذاانع تلثس ١

 دابلا بع يف 2 ا
 9 طر وأ لاسرا ةنم بلطو اهقرح ىلع مزاعو
 3 لاا اع دمحا رمأف كلذ عنمل ركاسع

 ودع اذه لب بيلا نمل تاكولب عبرا
 اا يل رضح ٠١ ةعاسلا يت:-ج
 3 سائلا ةيباط نم برقلاب دواد يلعو يرو

 اا را لع هنو ةيئاكبلا عم تك ثيح
 ' اعني يكدلبلا ةي معاكولبب ةيشابزوي نييثا
 ظ ىلدأ

 و يي ذأ يب
 000 رم سانلا عم ضرغلا نا تمن  ج

 ا اهل
 دبع دمحا يثاب يح ١ ىلع تيب َج

 "قطو هكواب دوب ةعاو لاراب نمر

 ٠) يئابزوب لاسابأ يزاجج قزر يئاكب ج ؟
 انضبا هكو ولبب أ

1 

 0 0 اهيطعأ يتلا تايلعتلا يف ام س

 7١ نيرضاح اوناك ةيشابكبلا نا ثيح ج

 7 5 دق مث ا نا دعا مالك عع

 ١ حلو كم داو لكل سولت قاع دجل مالك
 00 .هكولبب يثابزوب

 )0 ناك اذا اع نآلل. لبق تلعم ا نم

 7 ءافطال ةطرواب هجوتلاب ال ما كرما يبارع دمحا
 ال نالاو كرمأي مل هنا تلق بهلا عمو رانلا

 عل تكول لاترك كرا ادع الما

 3 0 قلك ام ًالوا يلاؤس دع“ -ج
 نإكولب لاسراب يبارع دمحا كرما ذم سا



 ما ويس

020 
 يناس دويمحم تاب نبا ملعن لأ س
 ةيطبضلا هئيجم درج يلا تب ملعاال ج

 نينلا سار ىلا ثهجوت اناا رثث نونا ةعاسلا ى

 روي وه يذلا برضلا م يناث س

 نق ةيردبكسا نم ركاسعلا كيت 0

 عولطلاب مرما يذلا
 يفو يرش بابب اير تنك يف جا

 اما عار يبارع دمحا ينط ١١ ةعاسلا

 يناثلا بابلا جراخ نيفقإو انكتب ةلاح

 بغار روضحي بارع دمحا ينرماف املا تهجوتف
 ةيناولا ربح دنع علطإو يالالا ذخا ناب شاب
 يالالاب تهجوت نما بسح ىلعو

 لفأ قيرحو بسجن ةيردنكساب لصح س

 هئارجاراص نم رمابو كلذ ىرجا نم كنغلبي

 دحو انيرقا ٠١ ةعاسلا ءاس را مويا ج

 يب ىنطصم ةيطبضلا رومأم يرش بدأ ف

 ميسو يربص ليعاسإو قداض نس اهلكوو

 نينثا نينثا مروضح ناكو كب
 ًالوا رضح نما نفد

 ةيطبضلا رومام اه آلوا ارضح ناذللا ج

 ينارع نع اثحبو ناروكذملا رضح امو هليكوو

 ليعامما رضح ةهربب اهدعبو اهجوتف هآدجو أم

 دءاق يناس نايلس نا'اربخإو كلب سلوا
 ناكو دلبلا قري“ هنا لونيو ةيشنملاطسو يف

 يمجحر رمعو يأس دويح ةضوالا يف اذوجوم

 يتحر رعو ياس دومحم بكرف .كلذب اهاربخإو

 ةيشنملا ةهجل اهجوتو

 هليكوو ةيطبضلا رومأم الوا رضحأللا نا
 الو ةضوالاب يبحر رمعو ,يماس دومحم نكي م

 انعم الكت

 ةضوالاب يبحر رمعو ياس دويحم ناك ج
 الكتو امدنع الخد. هلئكوو :ةيطبضلا روع امو
 اما اديعب تنك ينوكل تعمس ام انا نكل امعم

 تنك كب ميسنو يربص ليعاسأ روضح دنع

 دو.حم ناربخي |هتعمسو ةضوالا باب نم تبرتقا

 هي دعاق ياس نايلس ناب ير رمعو ياس
 دلبلا قرحا خيار لوقيو ةيشملا

 يجر رعو ياس دوبحم ىرجا اذام س

 دلبلل اهجوتو نانثالا بكر َج

 اهغلب امدنع *يثب نانلكتي اهعست ملأ س
 فلو

 اهجوتو ةيرعابكر لب ايش امم عيما ل ج
 ةغلبي لا ١ ١ ةءاسلا يبارع روضح دنع ب

 تنا لهو ياس نايلس هيلع اهصم ناك ام
 هربخم )

 امدنع انإو ال ما ةغلب ناك نا معا ل ج
 امو يالالا ريضحت تلغتشا ١١ ةعاسلا ينبلط

 ةنربخا

 ةيناونلا ر خ ىلا متهجوت ا كلذ دعب س

 ةيردنكسا قرح نع كغلبي ملا
 انرظن ةينإودلا رم ىلا انهجوت ءانثا يف ج

 اننيعاب قيرحا

 ابقرحي ناك يذلا نم اهتقو كلبي ملا سس

 ترظن امإو ينغلبي ل ةليلاا كلت يف ج

 يدم ئلرحلا
 كلت ىرجا يذلا .ىرم تعمس امأ س

 ةنيرحا

 نايلس نا ةقيرحلارظن لبق تعمس انا ج
 كلذ ىلع. مح يذلا وه يعاش



 كراهن دلا لصنق نم ينغلب و اهبهنو نيكاكدلا ردك
 سانا ضعب ىأرو اليل دلبلا ىلا .لزن هنا
 نرايللا وجا نم مخ : ١ هل ربهظ مع نيسبال

 ماا انا تيأرو ةقرحم ءايشا نوقلي لوناكو
 ؟ ةعاسلا ىف 0 سك ملا

 رجا يذل 0 انلا نيب عاشملاو اًبيرقل
 نيذلا نوبنذاباو ركاسعلا م قرحإو بها
 نايللا يف لوناك

 نافل نض 2210 طار
 دلبلا نم

 يف يلاهالإو ركاسعلا ضعب ىدان 2

 نال دليلا نم اوجرخا .ىلاعا اي نيلئاق ىرطلا
 ةعاشالا هذه لصإو نيئعاس دعب اهقرح عمزم
 عم ةملاكلل رضح يذلا وه ةناف هبلط نم ناك
 روك ذملا بيودنملا عم لاقت امبو ل اريمالا بودنم
 ةداعا عمزم هنأ عاشأو داع و 3 ىو

 ] اهنرحل دليلا ىلع برمغلأ
 ( ةذافآب ةيردنكا ىلا كلذ ده ديغا) 3

 اضعا اضعا اضعا

 نيدلا دعس يدج دي  راخ ني

 بلاغ يلع 9 فسوب:

 نويسموق سيئر

 رصمب قيمنا

 ةهماوبل اد ع

 ' ديم كب ديع باوجتسا رضحم

 ا” ةعيوللا موب ةسلجر رقت ام ىلع هانب ٠
 | هجوو نأ نم 35 كيع َبِلَظ 52 ةنس يذ

 70 راجأف ءاندآ ةررخلا ةلغسالا سيئرلا ةِداعَس هيلا

 يتأي اب اهنع
 بكارم نم ةير دنكسا يبإوط برض مويس

 ظ >0 ياي اف وعوم فيك ريالا

 يقرش بابب اًدوجوم تنك 2

 يالا يا يالا ريم تنك س
 ياللا يح + يالا ريم 1-3 َج

 ةهج يب يقم يالالا ناك سس

 قرش بأبي 2

 ١" ةلعملا ةضؤالاب ناك كتماقا زكزم س

 فيك ما يالا ربيإل

 يل ناك يالارببلل ةعملا ةضوالا َج

 )اهل ةضواب انكاس تنك انإو ياس نايلس

 ىلعالا رودلاب
 راللا نيالعبسب يلا ءاعبرالا ةليل س

 كعم تأ نمو ةهج يأب .تنك

 يدرنمب يتضوأ يف ثينكأ 2
 ةليللا كلت ةهج ياب ناك يبارع دمحا كك

 3 ياسا نايلس ةضوأ يف 3

 00 ل نينا اوناك نيذلا فرعت للا نم

 هلل نهر يوجع يلا احم
 لك جس ٠ 9 5 ١ م2 5 0

 ةلفييشا اصف ل نضل تا ا 2 4 يللا ا ايف

 5-52 50د. ١ م و 00 1 200 3 33 يأ

 نس ا يرو ا

 2" يلارعووه هفالخ ةليللا كلت يناس نايلس ةضوا
 1 ينحر رغو يبارعو ياس نايلسو .هبلط َح

 0 ةليللا كلن يف مغرظن نيذلا م

 030 ةليللا كلت يف يأس ذويحم رظنت 11

 ١ هبلط عم ةيابضلا باب ىلع ةترظن ج 0

 روباولا نم اهفقو تتح ,ثييح ةيطيضلا رون أمو |



 مم ضعبلا ركاسعلإو اًنقإو ناكو ةفرعا 9
 ضعبلاو نبيوابروالا 0 ا برضتل ظ

 ةيطبضلا ىلا |و أجلا نيذلا نبيوابروالا برضت

 معنا عيش يأ ةنم لصحي مو

 اضخش روكذلا طباضلا فرعت لو |

 رظنلاب وا
 ةترظن اذا ةفرعا نا ينكميو ةفرعا من ج

 تربخا يذلاطباضلا ىلا ت فو يا يف س

 مهلع اوصلخ لاقو ةنع
 ناك رود دل طباضلا روضح تقو ج

 ربظلا دعب نم روسكو ةعبرأ ةعاسلا وحن

 ليج يحرج ىسإ اصخش فرعت له س
 . اسنرف وتالصنقب نامجرت

 مسالا اذهب اصخش فرعا ال ج

 هتيروتراد ) اذه نم مسر فرعن له س

 موي ةيطبضلاب رظنت مل وأ رضحي ل له س

 مسرلا اذه هبشي اًصخت
 تقو مسرلا اذه هبشي اصخمش رظنا ل ج

 ةيطبضلاب يدوجو

 ايوابروا اصخش ةيطبضلاب رت ل له س
 ةلاح لاسي وهو سالملا فيظن باش وهو

 هليكو وا روم أملا نع فوخو جاعزنا

 اوناك ام ليكولإو رومأأملا نإو اهس.ال ج
 ةيطبضلاب

 ( هتخو هطخم اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلن )

 نيمأ ديحم
 بيغز ناعس لصالا قبط ةؤبشلا عه

 "2 مالو

 نادوبق قيفوت دمحا

 .. .مرحم ره اموي ا ةسلخت رقت رامأ لع هان
 روضح بلطب ةيبرحلا كلا ررحث ناك

 0 ذه يف رضحو نادوبق قيفوت دمحا

 أي ا باجاف

 ناهلس عم تلباقت كنا نويسوفلل مع س

 مايالا دحا يف يسونسلا ويشلا لزنم يف يماس
 تلصح يذلا 68 ةنس وينوي ١١ مويل ةيلانلا
 ليدنق ديسلا نا هتربخإو ةيردنكسا ةحنذم هيف

 نوملعي اوناك لبج وبا دعسو دواد د يلعو
 يلع نإو اهعوقو لبق ةعذملا نه لوصحي
 ليدنق ديسلا نا اضيا ملعي راقنلا وذ يدنفا
 الما يتيقح اذه لبف لبق نم ربخ ةعم ناك

 يف يءأس ناهلس عم تلباقل ةقيقحلاب يلا ج
 موع نيب ثيدحلا عقوو يسونسلا خيشلا لزنم
 ليفو 2 ةنس وينوي | ١ ةعقإو نأش يف نيرضاحملا
 نأ نولوني سانلا عمي نأ ةلمجاب يهو منه

 كلت يف لخادت اهل لبج وبا دعسو دواد يلع
 كلذ اهل رسيتل اهعوقو عنم ابغر ول امال ةعقاولا
 راسل ئه روسي كو رج هلم وب ةلويسلا ةناقن
 نه ءانطا م.كمأو مترادا تحن :تدءدوجوملا

 ةستنلا

 موي يفاث يف ةيردنكسا يف تنك له س
 اهيباوط ىلع بردضفلا

00 
 قرحإو بهنلا صوصخب ائيش معن له س

 اهلج عن
 بينلا اما قرا صوص ايش ل ١

 [/: ةعاسلا يف ةيشنلا نرم يرورم دنعف
 نيراج يلاهالإو ركاسعلا تيار ربظلا دعب يكنرفا



 | ةيزارفلا ةهجي يلزنم ىلا اهجوتم ةيشنملا لوقارق
 ةيشنملا لوقارقب تناك يتلا ركاسعلا ىلع تضبق

 يثابزوي ميس يدنفا ىنطصمن يوابروا يناب نظ

 يليبس ىلخاو مثدي نم ينصلخ اهتقو لوقارفلا
 يلاهالا نم صاختتا ةعبرا يعمو ةدبرعب تهجوتف

 ةيطبضلا ماما تلصو املو ينع ةاماحلا لجال .

 قاسي ىرخي لع. ضبق هلسازرملا كاس دعا

 اًيكرم ناكوهو اًناذ ةفرعا روكذملا صخشنلإو
 يلع ةق الو هعارذ ىلع شواج ثتامالغ

 نم نوفابلا يلع مارتو ضرالا ىلع ينامر

 ىف ويرض ترا دعتو برغل دالوإو نكاسفلا

 نع اونكو برعلا دالوا نم ضعب ينفرع
 ملسلا ةينح تحت يننخا نا تدراف برغلا

 لاقو يركسع كانه نم ينجرخاف ةيطبضلاب
 ىلا تدعص اماف كولتقي اليل قوف ىلا دعصا يل

 ءام يجو ىلع اوشرف "يلع ًايشغم تعفو قوف
 يدنفا يقابلا دبعو همالس يدنفا دمحا يننطالو

 لاح نبل ارجل نكد دين نضل
 ترص كلذ دعبو ةيطبضلا بناتك نوف يدنفا

 باب قوف نئاكلا كابشلا نم هراحلا رظنا

 نم روس ترظنف رود لواب ةيطبضلا

 لأسو نيتلا سار ةهج نم رضحم نيظنحتسملا
 ت2 فلبلا ناك نأ نع ةيطبضلا ماما ناكل

 لأسو اناصح اًكآر طباض رم ,ةهرب دعبو مهلع
 لوالا اوباجا اك يننلاب وباجاف هنيعب لاّؤسلا

 ماما فقوو ناصح ىلع طباض رم قهرب دعبو من
 سانا مدنع له كانه اوناكن ل لاقو ةيطبضلا

 وصلخ مل لاقف ةيطبضلاب سانا دوجوب هوباجأف

 تعبس ههجوت كنعف هجوت كلذ دعبو مولع

 مالسلا ىلع تفقوف ةيطبضلا لالس تحت اًيرَص ٠

 مدا دع يك فا

 70١ برض نيراج نيظنختم لا ركسع ثرظنف
 72 بافخا عطقب كانه نيئغلم لوناكن يذلا خرفالا

 .ضرالا ىلع ةنوفلي هسأر ىلع ادحإو نوبرضي انكو

 مق ةضوأ: تالخد ةروك ذملا ةلاحا ترظن امو

 يواعدلا

 مل تربخا ا؟كبلا نع نولأسي مهيأر نيذلا
 ةنع نولأسي اوناك يذلا كبلا مساب |وهوفتي

 ةمسا اولوقي ) ج

 ةيطبضلا ماما فقو يذلا طباضلا ض

 ةئنر دكاتت ل له ميلع اوصاخ لاقو
 نولطنب وءاضيب را سيال ناك ةنالال 3

 هتبتر نع قيقا يننكما امو رمح طئارشب دوسأ

 لهو دواد كب "نابلس فرعت له س
 هتثئيه نم قم ثنا

 ماما رضح يذلا طباضلا نا له س

 كلب نايلس وه مهلع اوصلخ لاقو ةيطبضلا
 ةفرعت كنا تلق يذلا دواد

 ة نكلو ادجج ققحتا م تنك نإو حج

 "الل درال دواف نايلس هنا نظا .بلاغلا
 ةئيه هباشت ةتئيهو امخض ناكةنع تربخا يذلا

 : دواد نابلس

 يذلا ناصحلا نولو سنج ناك اذام سس

 ةنع تربخا يذلا طباضلا ةبكار ناك

 كولو سنج نم تّقفحت تنك ام 3

 ناصح

 نيذلا نيظنحتسملا طابضلا فرعن له ق

 0 ًالصاح ناك امو ةيطبضلاب اوناك

 نكلو !دحإو اًطباض كانه ترظن ج
 ١ عيت خو بس يال شاد نا يي وع ميج اخ نر 1 ا د عاب يال



 ميراث

 ( قابذت اناكسلا ضع روع )

 راص 47 ةئنس ربقون 15 ءاعبرالا موي

 هتدابش عامب لجال ةمسا يتالا دهاشلا راضحتسا
 هاتفر و ىسوم جاحملا ةيضق يف

 دهاشلا لاق

 نم ةنس 5 ينسو قايدش ديكسأ يهسأ

 2 ةيخاخدلا زييش يتعنصو ةبنسأ | ةموكحلا اياعر

 نيل ةنيلحت راض نأ دعب نيو ةيرشا ١
 اجا يتأي:اع هيه لورا

 تحر له 47 ةنس وينوي ١١ راهن .س
 ةيطبضلا ىلا

 ان كلو هيطبضلا ماياتيرع ايم
 00 كلذ ناكو اهنلخد

 نم نيتلق تيرتشا كانهو ربظلا دعب قئاقد
 كانه للق عيبي ناك عاب

 تيار اذام ..نم

 نيعلاط ركسعلاو ريبك هجوخ تيأر ج
 فكيلماح نيتس وا نيسمخ ددعب ةيطبضلا نم
 نيلسملا نا يل اولاق تلأس امدنعو حالسلا
 ريد هجونتا لجال تضكرف نيمئاق. ىراضنلاو

 كانه متدجوف يدالوا هب بس ذلا ةيرازاعلا

 ىناتلاو ركاسملا تدجو قيرطلا 22000
 مضعب نولتفيو نوبرضي و شعب عم ةكيتشم
 تنخو سانلا ضعب نم يديده راص اضيإو
 لاح تيا ىلا تهجوتو يدفن ىلع

 ةيطبضلا ماما ًالتق تبيأر له س .
 اولاقو ةشياط  سانلا تيأر لبال ج
 كيم زاك الا
 ليج رع البلا نرد لم ِس

00 
 ةعقإولا موي تيار له س

 هاضمإو رضحلا اذه لفق راصف كلذ فالخ
 انمو' هم

 نويسموق ءاضعا يدنفا ع ةستاك

 لكل قي. نايضر  نايييردكمل
 ( اشأب مهربأ

 ةيطبضلاب نيما دمحم ةداهش

 ةعاسلا 45 ةنس ثرام ؟ا/ اثالفلا موي ةسلج

 ربظلا دعب ؟
 ا لقت كد آلا دمادلا وضع رايت
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 كتفيظوو كدلوم لحمو كسا ام س

 كتماقا لحمو كرع رادفمو
 ةسكارجما دالبب دولومون يما ديحم يمنا ج

 ةنس ؟؟ يرمعو ةيطبضلاب نواعم يتنيظوو
 : ناث مسقي يرو مقمو

 نيملا هفيلحت راص

 فورعملا يماس نايلس تسير له سس
 قباسيالا 0 ماقُماق دواد وبا نايلس اندبأ

 بأ هي ويلوي 11 موي قف
 725 :ةنس وينوب ١١ ةعقإو تادتبا امل َج

 يكئرفا فصنو ةثالث ةعاسلا دعب برم ابيرقل
 ماما نم تيرم اليو ةيشلاب ثنكربظلا دعب



 أ يدلأو عارذ طظبرأ شاق يرتشيل يبجج يف نيقأَت

 اهدعب ةترظن امو بهذف

 + ةعاسلا تناك ةيطبضلا ىلا انلخد البو
 يف هاكبو 3 غيم نحنو ةءاس انيقبو اير

 دعاقال كابشلا نم رظنا ديزا تكور ةكدلا»

 قار دار أ يف م راجل زن نقط لالا
 اذن أر الف ةكملا | يف يعضلا ى تكسو ومالا

 يناجاف ةلأسملا تقار له ركاسعلا .دخا تل

 ةقعلل ةبسلاب برضلا لاطباب رمالا درو دق من
 يركسلا ككزوكي ابر ةضوالا ْ ثناك يلآ

 باوجلا اذهب يتباجا تح هنارقا دحا نم ينركتا
 انربخإو طابا فيا ردع :ةياغ دعاأا يق

 ءامبأ بلطي ونالسنوق بودنم دوجوم هنا
 نم هانلأسف ةيطبضلاب تأجتلا يللا صاخشالا

 ملعا ال باجا بودنملا اذه رضاخ ونالسق يا

 نيدوجوملا ءامناب فشكر برش تأدتبا تقوللف

 ام دعب ةناف طباضلا ةهج نمو ةضوالا يف انعم
 عمأ ارش رش ملكت وتالسقلا بودنق دوجوب انربخا

 ل نم خرخو ةيكلاا نيمدقسملا

 يع اريخإو ندكوعوملا ءايبا ةخاب نأ نرد

 نسيلْوْلا نم: نائواعن اندنمل رشح + ةعاضلا

 تهتنا ةكرحلا نا انو ربخإو سيلوب ضعبو رونخو

 انلزانلا هجوتن 6-0 نود نم ردقن أننإو

 ءارنخلا عم انهجوتف مزاللا رنخلاب اننوقفري مهو
 ةلزنلي ا للا

 مولا كلذ: ىف اهرشح يثلارئاشملا اني
 0 ! 44. اهتبق غلبتف بهلإو ةقرسلا نم

 ا ناك يذلا نويسموللا ىلإ اب تسلتو

 1 لوزن دنعو وينوي ١١ دعن ةظفاحلا يف
 رومالا تفار تناك ابيرقن 6 ةعاسلا دلبلا يف

 ا 000 ٍةبف ةيطبضلا ددع امإو لتقلا لطبو اءون
 اًعون اذه ناك نكلو الا ةعاسلا دحل لتنلاو

 نييوابروا ةلمج نأ ثيح 11 دحل + ةعاسلا نم

 اولزن دوصقم ويسوم ةيليمافو

 برضلا عجر امو ”يث م يرجي نأ نود ن

 ا” هلا لك نإو ةطبصلا ىلإ انلوصو دنغ الا
 نر. م اهيلإوحو ةيطبضلا مادق نينقإو 1

 ليمج ويسوم فرعت له ١س

 يا
 3 00 ةئامأ ليج 7 0 3

 ةيطبضلا يف هرظن ام

5-6 
 "0 .الاركاسلا فرعت له نى

 كيلع ناك ام اودبنو
 مدكوا ردفأ ال يلا نظإو مهفرعا ال ج

 ىلع ضيبا مط تيسبال لوناك انإو مترظن ول
 نم مأخلا ذخا دارا يذلا امإو رفصا طيرش

 0 نأك ةنال نيظنحتسملا نم وهف يدي

 يدامرلا قززالا خوجلا
 : مالكسع نكي ل ن 1 #0 مالا او
 ءاضما دعب نم فرصنيل هل نذا اذه 10

 ىسروكت

 0000 دلل كربحتا نم
1 

4 
 م 3 5

"5 
1 
7 
7 

 هم

1 
39 

2 

 ا ل وعل م ع ع وي

 ا 7 17 نورا رت يي ف



 اهعنمو لاح دعتبا نكل ةطالب هيلع ير ناك 1

 انعجر و كروجلا ةبإوب نم انجرخ اريخإو هنع 203
 كريجلا ةبإوب جراخ ن يتدلإو هيف يذلا تييلل

 دنعو ةيفخم ةلاحلا تناك املاط ربلا ىلع اًذحا
 ىدمطلا ناب دلبلا نم رابخا .تدرو 7 ةعاسلا

 اوعنجا كريجلا يف اوناك نيذلا نييوابروالا
 هيف ناب ناكو دلبلا ىلا |وهجوتو

 عبرا كرمجملا ةباوب ددع انرظنف نحن امإو سيلوبلا
 رئاشأ مهلع نكي ) نييوابروا مويف تايبرع

 انف نيظنحتملا نم دحإو سرح معمو برض
 انلأسو دلبلا يف ودملا لوصح ان دكات اذه انرظن
 لصاحلا نع تايبرعلا عم ناك يذلا سرا

 كارتشا لهجن انكو دلبلا ىلا انرسو ةيرع
 اذا نك ةيارقلا ينو ةعقإولا يف نيظؤمتملا

 كلببلا يف مداخ يربربو يحاصو يتدلاوو
 قيرطلا ءانثا يف انرظنو ةيطبضلا دحل انلصوف

 نيهيجوتم نيحو رجم ريغو نيحو رجم صاختا ةلمج

 انرظنو سيلوبلا نم ريفخ معمو كريجلا ةيحانل

 نكل عجرن نا انل نورشأي اوناك ادالوا اضيا
 يذلا سيلوبلا نوك ادب نوثزهتسي ما انك
 اننونط» |وناك اضيا رعلاو انعم ناك

 انلوصو تقوب و ةعيدجم ركاسعلاو يلاهالا تناك
 اود ل امآ ةيبرعلا توبك اولزنو انيلع ويجي
 اننوبرضي ]وأ دتبا رذئيح ةلممب انلزنف انيلع مدي

 انإو اغلب حرج اهعارذب تحرجتا يتدلاوو
 يصع ةلمج برض يبحاصو يدي ىلع تبرض
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 جرفنت :ةنفإو تناك يتلا ركاسعلا مادق كلذو
 ةيطبضلا بابل انلصو اًريخا انع عنت نأ نود نم
 اًنقإو ناك يذلا .يركسعلاف لوخدلا اندراو
 د؟دلا لع دمتل نأ ال الكاف انعم بالا لع
 انلخ دي نأ ةأنيجرتو انضفرف بابلاجراخ ةدوجوملا

 يفو أنعم ةمرح دوجول ةبسنلاب لوخدلاب اننذآف
 ناكيذلا يربربلا انبرضن يلاهالا تناك ام ءانثا
 انل يرالا نع ريدملا ربخإو كنبلل هجوت انعم
 اسنرف وتالصتنل لسا نايلق ويسوم تقوللو

 ةعلع ام اذه انصلخل هقرطا نم ايو يعمل

 ا ةعقإولا موي دعب

 نيظنهتسملا ركاسع ةيطبضلا ىلا انلوخد دنع

 ملسلا ىلع عولطلل اننودنسي |وراصو انوطواحت
 تناك يتلا ءايشالا نم انورع هتاذ تقولا ىفو

 الا ءئىفب ترعش ام ينال ةنخ لكب كلذو انيلع

 متاخلا ذخال طئاسولا لكل مع نيالا بناجلا نم
 عم ايقاب ناك يذلا

 يي

 ةبوعصلا عه ةئيرواف ري نك ام متاخلا

 يو 0 ا

 ىلع اندعق لوالا رودلا ىلآ انلوصو دنع

 هيكلم ني.دقسملا ضعب اورضح مث انيرادص
 قِشم ويمم ةيليماف اهيف. تنتاك ةضواي انولخدإو
 يلاها ةلمج ضيا تاكو تاتس ةلمخو ةقاشم
 امةناك وده لك نوشي اوناك نيذلا كو

 رضحت .تناكر كاسعلاو جراخلا يف ءيش لصاح

 لشم انل هىرتشيل “يش انمزلي ناك نا انلأسنو
 اوناك كنرف :, مدحا تيطعاف شاقو رباجمب

 فنا ايو نالا ةسالو



 9 |زانم انهجوتو :

 أنعم ىثعتي ىتمي نأ نا تمزعف ركاسعلا

 شرغ مكر كسعلا نم لكل تيطعأو
 صاخأالا نع يل ثحن نا ين ومجلد تلاسو

 0 طب را اي
 صخغل | نأ ينربخإو موي م دعب لزنيلل رض

 نيظنمسملا طباض ىسوم جاحلا ىبسي نه ةعم يذلا

 نق 1 .امول] تداشنل اريرق بسد

 روك كلل

 لي نع يح كربخأ ىلوح د نت

 "يشب ةلاس ام نإ. ل َج

 فالخ مالكننع نكي ل نا دافا دهاشلاو

 ةنم هاضمإو رضحلا متخ راصف هلاق أم

 قح يف محلا ردص ةنا كلذ دعب تمفو

 فسوي ىيركملا نويسموق سيئر

 زيزءلا دبع قينخلا هقاذم

 0 ش

 ) شسفوكت بني ةداهش ةججرت /

 ءاعب رالا موي يف ةلفعنملا نويسموقلا ةسلج يف
 يتالا دهاشلا رضح 27 ةنس ربقون ١5 قفاوملا

 دافإو هاكرشو ىسوم جاحلا دض هتداهش عاقتسال
 اسفل ةلود اياعر نم شتفوكتبربيي ةمسا نا
 معو هينوبل يديركلا كنب ليكو هتفظوو
 ةقيقحلا لوقي ناب نيبل ١ هفالختسا دعب مث ةنس 1

 تأ وك ان ارقأ

 ضارعاب فرشنا نورسموقلا بلظ ىلع هانب
 رامتخا عم يضالا ونون 11 موي يف ف ىرا)

 ةئاف اهيف نوكت يتلا ءايشالا ىلع يجرش
 ةيوناث لئاسب لخدا نأ نود نم نويسوقلل
 لوقاف

 : مح 0 1 موي ْق 7 ظ 5 نينثأو يقويك ناكر :

 كرمحلا هك ىلإ اهدوبم تيك زيخلا كعب

 ؟ ,رزتسملا ينوتند لشيم وبلا ىاتكأا دحا

 ! ١١ رل تمهجوت تناك يت ١! ىتدلإو ةلباقل. ةحصلا

 )للا ىلا عوجرلا نع اهعنمو تايليمانلا دحا
 )0101 ىلاج ةناخارجا برقلت انلصو امدنعف
 |0001 ل] ءاحزا مدع لجال ةيرعلا ففون
 "ةلج اهءاروو نيظنحتملا نم نايالا اًرام ناك
 ا” هلأ تناكو ضع تي ماج يلاهالا ن
 |0000 ركاسلا دحاو مظع ناهي يلاغالاو
 نكي م نولذنمتت لو ةقشي راصو يحاص هجوب
 ' مرورم دعب نمو طقف سلا لب تايقدنب معم

 "نم اندصق» ىلا نحن انهجوت ةيشنملا ةهج ىلا

 7 قيرطلا ءانثا يف نكل ئيث انل يرجي نا نود
 7” ديدش ناجي يلاهالاو ةلفقم نيكاكدلا لك انرظن
 )0 مرجرلا ثدرا يندلإو عم تلباتل ام دعبف

 | ةكسل انبرق اهلف ةيوس انيشإو يحاص عم دلبلل
 الل اولاقو نيضكار يلاها ةلمج عم انلباقل ناديملا
 0 الا انعجرف لمقر ءاص ثوح رجب ا ةهجل اوعجرا

 ا انرأ اادكأت ثيح كرمحما دحل ةلججب انهجوتو
 70 ماورا ةلمج انماذق ناك نال عبس يلاهالا مالك
 0 لجال ماورالاف يصع نيلماخ يلاها 0

 0 ضب 2 اوقلطا مهتاعز. نم اوصلخت ن
 . اولخدي نا مهكما ةقيرطلا هذهبو تاريفلوفر
 0 2 نحنو اهيف وكت و ناكد ىلا

 نم نيرام انك امدنع كروجمل انلوصو لبق نكل

 < قاقزلا ند انباع ج
 - ينرض هدحا يلاها ةلمخ ناكدلا ةلابق 0

 ) ؟ترملا ةوق تفعضأ ظيربلا نكل يسار

 انيلع جرخ وثارفنوم ناكد ماما



 ذيع ضبا ءالوه لتق هزل للا انس بانر 0

 ةيطبضلاب مدقمس“ ةنا ربظإو ةفرعا ) صخر ضح
 ةحلسا انعم نكي مل ةنإو ماوش اننا يلاهالا مهفإو 0

 طابض دحا ولف ةكرا هو 0 ل

 0 نيا 0 نك 0 تايد أم

 شوحلا ىلا انلصو املو اهربظ ىلع ةيقدعبلا ديب
 اررظنيلانشدقت تراضو كاسل اع 00
 |وذخا هتاذ 0 ىفو ةلسا انعم يراك نأ

 صختلا ن نأ مث يت أرمأو يتونخا قلحو رواسا

 راشا ةيطبضلا ىلا لوخدلاب انل طسوت يذلا

 اندوعق ثيح قوف ىلا يتيليماف عم علطا نا يلع
 ةكدلا ىلع انسلجو انعلطف ابسانم سيل شوحلاب

 نيسلاج نحن اذيبو رومأملا ةضوا باب ىلع يتلا

 صفت معمو هتدلإوو شتيفوكتب ويسم رضح
 نم |وذخإو مهشيتنتل ًالاح اونا ركاسعلاو رخا

 ةيدقنلا نم غلبمو ةعاسو كيينسوكش ةفوكتب ويسم
 يناثلاب اننوشتفي لودارا مث ةعم اذوجوم ناك
 صخغلا ةطسإوب مث انشيتنت قبس هنا ممهفاف
 راض ةيطبضلا انروضحت تقو نم انا
 | مها ةنال لوالا رودلا نرم ةضواب انلاخدأ

 نا ليدحم 50 اندوعق نا ركأسعلا

 بإوبا ريك نو

 رخآ روذح اضيا نحن
 كرا د 33 يتلا ةضوالا يفو
 انعم فيرصت نواسملاف نسرتاكو ذي
 شافوكت ويسملا قلاول مدقو فرصتلا نسح

 تبيصأ يتلا مورخلا ةجاعا ةمزاللا ةيودالا
 يعزل وا

 عقنو ةنم جرختو سبح

 . عيرو ةعبس ةعاسلا دل ةيطبضلا يف انيقبو

 انارص ممهش اك انلرخد كنه لو اير

 ٌرظنا نأ ىتكما ١و ةكسلا يف تييابتب فرضو

 اناصوا نواعملاو ةالونقم ناك ةثال كابشلا نم
 هحتن مدعب

 كارت ضعب ةضوالا يف اضيا انعم ناكو

 ةيادبضلا ىلا إولخد نيذلا نيدلا زع روبإو نم

 يلاهالا برضو ةناها نم |ىصلختل

 ةيطبضلا لخاد يف 3 ترطظن له. س

 يلا تلخد ام دعب نرم ةترظن ام 3

 ىسي صاصب ةضوالا يف انعم ناكو ةيطبضلا

 لوغشم يفا ةتربخإو هب تفرعت يذلا ينويجلد
 ىنلم ةهبشي صنت وا وه ةترظن ينال خا ىلع لابلا
 ةنا يل لاقو يننبطف عازنلا ةلاحو ضرالا ىلع

 تهات يتلا يع ةنبا نع ةنل أس مث ةيب رع اًيكار هرظن

 اهرلع ناكو ةعم اهرضحإو جرش ةمحزلا يف انم

 ماها نبل اهوسبلي نا نيعدزم لوتاكو ترض رياشأ

 ةيطبضلا ماما يذلا مالا يف اهولخدي نا لجال

 ع انك انيبو برضلإو ثوملا نم اهوصلخي

 يس دوجوم ةنأ ربخإو يركسع رضح ةضوالا
 يف نيللا ءايما بلطي اسنرف وتالسنق نم
 ةهرب دعب مم يمنا يطعا نا تضفرف ةيطبضلا

 اننإو تبتنا ةكرعملا نا دافإو نواعم رضح

 يمفنب دكاتا نا ثدراف انلزانمل هجوتن نا ردقن

 يدحو تلزنو رطخلل ىتائاع ضّرعا نا لبق

 نواعملا همحلم نس ايلا ويسوم بابلا ىلع تدجوف

 لاقو .ةيبرع يل رضحي لسراف بسن ةنيبو ينو

 رضح ليلق دعبو قونل تعجرف رظتنا نا يل

 تلزنف انبلطي هيجل“ ويسوم نأ ينربخي يركسع

 نا نوردقن ىل لاق هيمن ويسوف دكانال

 ةنيرعلا انبكرو يتليماف ترضحاف اوحورت



 ابوي ةرظنا مل امنإو ةفرعا تنك يتنا ج

 زوجيف كابشلا يف تقولا لماك نكأ ل ثيحبو
 اًرام هرأ مل يناب

 قانلخ ويملاب ةقرعم علا له ف

 كثسلاافإو مسالا اذه فرعا يننا َج

 صخشلا اًركذتم

 ناك يذلا سيرحلا ناب تيأر له نم
 اًدحا برض كدكلا يف انإو

 يذلا يركسعلا ناب نظا افنإو الك ج

 ةيبرعلا يف ناك يذلا يوابروالا ىلع رانلا قلطا

 ينكمي ال انإو كشكلاب اًنقإو ناك يذلا وه
 كلذ ديكات

 هلوقي ث روكذملا دهاشلل دعي ل ثيحو
 فارضنالاب هل سف مدقل ام فالخ

 يبوبيش ناربج |أضمالا

 سلما سيئر
 ىدنر دا ١ اضمألا

 نويسوقلا ريتركس
 ليك زيزع

 ةقاثم تففسوي ةداهش

 ءاعب رالا موي يف ةلقعنملا نويسموقلا ةسلج يف

 عاوسال ةمسا يتالا دهاشلا رضح/1؟ ةنسربمثون

 ىمسي هنا دافإو هاكرشو ىسوم جاحلا دض هتداهش

 دحاب مدختسمو ةنس 59 هرمع ةفاشم فيسوي

 رادع دو م ةيرددكسالاب مقدو ةكونبلا

 رشا وه اهرقا ةقيقحلا لوقي ناب نيملا

 معو يع ةنبإو يتوخأو يتأرما عم تنك

 ىلع جرفتت انيلا يف ليئافور يخاو يتأرما

 ينربخا ربلا انعوجر دنعو ةيبرحلا تاراهلا

 ل 0 رف بأ :روباسبلا مق دجل تاصوو ةقدصا

 7 ةلمجج عم يمرب اجاوخلاو ليج جرج ويسملا
 1 تانروباسبلا لق يف تيمدقتملا دحإو سانا
 7 انملاب ىتبا نا يل لاق دوحل ويسوم وه يذلا
 3 | قيسوم دنع مدخ-“ يربرب رضح ةهرب دعبو
 7" نامالا نا هيلع بوتكم فلغم ةعمو يعرب

 ىيسوملا تيجرتف دلبلا نم رورملا نكممو دوخبوم

 0 سيلوبلا نم نينثا عم يتيرع يل رضحي نا دوحل
 ظباض نا دافإو عجر مث جرخن انلزانمل انعوجرل
 كرمجلا ةياوب ىلع تون ناكيذلا نيظفحتسمل

 دوحل وسوم انمادق ايشام ناكو رذةيح انهجوتف
 رك لي نا مث سيلوبلا نم نانثا انعمو

 تنك ينا اب نكلو كريجلا نم انعم جرخ
 0 02000 مد اان

 ب انلصو 0 دنع 1 م 0

 ةلمج : 0 0 1 ويسوم ةيطبضلا

 00 ل ا
 يلا لوخدلا تدراف اضيا !وبرض يتوخإو
 اًياش بابلا ماما ترظنو يتلئاع عم ةيطبضلا

 يلاهالا نمم ةثالثو ضرالا ىلع ىلم نقذب
 ةسار عفرب عازتلا ةلاحي نأكو تيبابنب ةنوبرضي

 ةطيرب اسال ثاكباشلا اذهو. سغتي يل

 امهنال ليمخ وا ينخا هنا تركتفاف دوسا نطو

 ةيطبضلا ةهجل انهجوت هل نيضّرعم انك يذلا
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 نوت بصرك ما عيجت تبارف نادملا عراش
 عوني ناذدحلا عرات 8 عيجتو سيلوبلا
 دالوا تيارو ةدوذسم تناك ىرللا 00
 ةاوب رغب اًرام اير اوأر اذكو نيعيجت“ برعلا

 ظحلا دوكمملا نا عونب :ولتقي نأ نودب نكلو
 ةلاسملا ةئيهو دادزا عيجتلا انإو برطا ةنكمبي

 نوري نويوابروالا نناكو.ةيقا رثكأ تذخا

 بناج ناكو ةامَم ضعبلاو تاقرف للا
 نوحن/ اًرارمو نيظنحتم» مرفخي تايبرعلا
 اهدنعو لوزنلل ركاسعلا مربج نان نورخلم

 نيرئاثلا نم نولتقي
 نوطنحسمللا ناك اذا .كايم تناله نب

 مهتاماحم لجال نييوابروالا اوقفار نيذلا م

 تويبف ل! ةيش اهفح ) تا تفر ج

 مسابإ ننفورعملا نءرم فيس ق0 6

 نبيبروالا نولزني ناك نيذلا انإر نويسوت
 نيلباشو ضيب يواسك نيسبال اوناك تايب رعلا نم

 ةراح ةيحان نم ةردخنم نبيبروالا ضعب اهنضو

 تناك اذيبو كريجلا عراش نيدصاقو جنرفالا

 اطباضلاةكس ةق لع نمدوحت ةرركلا
 اومزلاو 0 8 نيسباللاز كاسعلا -

 دحاف 1 لهسي دعي ١ ةنا عونب معرضي
 ام رحالس ذخال هبنج ىف كي عضو نييبروالا

 "هك

 نراك يذلا كاسل ديا رك ندع كلر
 عراش ىلع ةلاطلا ةيطبضلا ةهج فصتتم يف اًنفإو
 نمو نيم لجرلا ظنسف راثا 8 كريخلا

 دعب الانبيوابروالانوكرتي نورئانل دعب مل أهتقو

 ةعبرالا وحن اهتقو ةعاتلا تناكو 1 مللت
 بفرملا تالوإ هواتف اضخم ترن قلم تضر

 نيظنهلإووب وكرم نمو هباوثا نم ةنورجي اوناكو
 ف نياثلا دارا ام امدنعو نوجرفتي "نيفقإو

 بناج ىلع نئاكلا :نزخلا قلعت بخلا قنتلا

 )و ةيطبضلا نكر رخآب دوجوملا رذخلا كشك

 اهامرو نيظنمتسملا دحا رضحن كلذ نم اوكي

 بسشخ نخا كلذب دصقلا ناكو هتيفدني ةطساوب

 حالسك هل !اعتساو ةروكذملا ةدنلا

 سقف 2

 برغلا كالا

 تيبابن نيماح اوناك مهم ضعبلا 2

 نومري اوناكو 0 نيرا 000

 ل م امو ةيطبضلا رطس مس نم بشخ ملح

 فنا ًادتبا 1 ةعاسلا وحنو ممري نم 0
 كيلا فض وحن يف ناب تعمسو عوجلا فخي

 عراوشلا ليسغل نبياقس ةيطبضلا ترضهتتسا

 ايل اتيبسالا ىلا ثشجلا لقن ترجإو

 يوضع عاتب نيش .تلظحخال له م
 نالا اهنع ربعملا ةعينشلا لتقلا رظانم نيب ايف

 ىحن نم ةبكرم ةيعمج تظحال ينا ج

 مم نيستا يصعلا

 كلذ ببس ايلاغو معرض رحي مل سفن نيرشع
 اهجن ىرخا ةيعبج ترظنو مددع ةئثك وه
 قلبلا سرح ركاسع

 لهو ليج ويسوملاب ةفرعم كل له .س

 اهموي ةترظن



 هل ةثالث ةعانلاو نا ءاسمال

 علاط انإو يلغش نوم ا ىلا تهجوت

 4ك 0 ةكرح تعمس مالسلا ىلع

 0 الرا 3 0

 نيظزوتسملا ركاسع 0 عانلا . ىنشتسملا ىلإ

 مهحلملا ]ورع مطابض رما بجومب ةيجيولطلاو
 ١١ بابلا ىلع اونقوو

 نمرمي نم لكل ثقب ناكي ذلا ريفغلا محلا رثاكت
 ةهيجما نم مهتيجم بلغا ناك ءالوهو نييوابروالا
 0 عا 0 0 ةيرجبلا

 در ُُت دعب لا 0 ترن يذلا
 دوجوملا ةضوالا ىلا علط ابيرفن ةعاس لم ةحي ذملاب
 ادتبإو هنبجو شيع هبيج نم 6

 ماعلا نم وجنت نبذلا صاخشا ةلمج مث لكاي نا

 ركاذع انا طيضلا ىلا !ىلختي كرا ارذط

 ممر ضب جراخلا ىلا مدرت تناك نيظنتملا

 نم ..ىروكتا رذقيح اوناكف قدانبلا تابشخم
 مخوحيذب اوناكنيذلا برعلا دالوا ةسلرف ليدج

 سلا ع دعصت تناك. ثالسارملا تابعو

 يلاهالا ىلا مهمرتو باشخا عطق ذخأت تناكو

 ةعاسلاىلا اذكه لاحلا ماد دقف اهتقو مولوعتسيإ

 ةيرحب طابض ةلمجر ضحذا اًبيرقل فضنو ةسمخ

 رينغلا عمجلا اوقرفو كانه ند ورم جرف

 قياقد سمخ دعب 0-3 ةرثكب كانه محدزملا

 يرق رع تيرا و هي هل 0

 لوخدلا اودارإو ةياطبضلا مامأ ييرعلا مزن

 دعب معنم مهربأ نا نالف ل 0

 اال يل

 3 لا عينجاف 0 ىلا :كباراجنلا لك

 عم مهم صاخا ةثالث لتقو ديدج نم ريفغلا

 "يذلا عبارلا يرجل إو اًضيا مدعب صاخشا ةلج
 هلتقو هجرخا ةيطبضلا لبطسا ىلا ءاجتلا ناك
 ' .ةبرضب انأصح اًيكار ناك يذلا نيظفمتسملا دحا

 نع ةيطبضلا نم لاّوسلابف هرهظ ىلع فيس
 ا 00 ةيطارن اتاك نيذلأ ةلايخلا نيرشنلا هايسا
 ' 01 لع يذلا نيظنخملا يركع فرع
 . 'رضحت قوف ادعاق تيقب يتيج نمو عإرلا
 "لل. اج مع ءالوه اذأمل اولاقو ىتوظنحتسملا
 ' نع انوعنم سيلوبلا سرح نم نينثا امنا مولزتن

 مهو مهم انوقباو لتقن نا نم اًقوخ لوزغلا

 0 ءالوهو رافنا سيلوبو دويحم نسحو راطيب يلع
 2 ًالصاح ناكامل اًذج نيردكتم اوناكص اضالا

 007 ضبا نوكيي اوناكو
 ”0 دلل ىلا تالئاعلا فرعت له. ن

 ةيطبضلل اهموي

 ْ معا :١ ع
 ل صخر هرارقا ما نا دعب دهاشلاف )

 ظ ١ (ناعدلا خلا

 00 ةنس ربقون ١١ يف عقإولا تبسلا موي

 - جاحلا ةيضتب زيرقتلل هركذ يتالا دهاشلا رضح

  ةمسأ نا روكذملا دهاشلا نلعإو ةاقفرو ىموم

 ١ محرتم ةتعنصو ةتس [1؟ هزعو بوبيش ناربج

 ' نأ ةلايلح دعب و يح هزوذ وتاكوفألا فّرطت

 ش 000 ررق 0 مكعب



 ها؟

 سلا
 ةعاسلا نما طضلاب ادهن اتكا َج

 نع ان ريفا دادبإ بيرل ةعبرا وا ةثالث
 تانب عبسلا عراش ةهج ةميسج ةرجاشم لوصح
 نيكس ياهو ردكم اراجع ةيشيواجلا رضحا 0

 ةلصواو رينص يدنفا انح هذخاف نيهلا هبنجي
 ةلسرا يذلا بينم يدنفا ديمم نواعملا ىلإ

 نكاسع انزطن تللك دعبو ةيلاك ا

 اوراصو حوطظسلا ىلا إودعص ةيطبضلا تالسارم

 هس ةنوفليو هب دوجوملا بشخلا نم نورسكي
 نيذلا نيلظنمتسملا ركاسعلاو يلاهالل قيرطلا

 مطابض مهعمو هبللطلا ركآسع عم ةيطبضلاب اوناك
 نينطصم ةيطبضلا ماما اونقوو حالسلا ]ودخا

 تميبأبنو يصح مكي ةريثك يلاها ةلمج رضحو

 ةيطبضلا حوطس نم ةيفلملا باشخالا نم ضعبو
 مهديابو مماما اونقو تالسارملا ركاسع اضيإو
 ةنوب رضي يروا ضخ كمان لكو بانكإلا
 ةلسارملاركاسع ميتا وسلا هوقو تح
 ةضوالا تلخدو يتماقا ةضوا نرم تجرخ مث

 48 يدنفا نيما يغرفا مق رظان ةماقال ةلعملا
 نامجرت عي يدبفا ديحم ديجم ثدهأش كانفو
 يف ناك هنا ينباجا ةينيكلا نع هتلأسف ةيطبضلا
 تاهجلا لك نم لتق لصاح ةنإو ةعقإولا لحم
 كييابشلا ل صاضر ايهرض رباع هنا يا
 دعب نمو تاقرطلا كي باشخالاو يصعل ابو
 ناب يل ردمتسا قئاقد سم ون ةعو قا
 حور خيو ةتعبت انإو جرخو ةر و رضلا ةلازا هذارم
 شيب واهلا نيهاج يلع نم لك رضح ذا بابل نم
 ةلسارملا نم يو دهم ىنملا يركسعلإو ةلسارملا يف

 ملزنإو مدرط يذلا دمحا رفعج وعدملا ةيطبضلا

 انا انب كلتفلا مدصق نأ ينغلب اهدنعف تحت ىلا
 روكذملا رينص انح تذخا اهنقوبف رينص انحو
 شي واجلإو راطيبلا ىلع وعدملا شي واج شابلإو
 لكاد ايلعر قلم نوي و دري مع
 ةياغل انيقبو بابلا انلفقو .انسولجل ةلعملا ةضوالا
 انجرخ اهعقوب مث ةعدن وأ فضنو ةينام ةعاسلا
 انولصوا ىتح نيروكذملا ةيشي واحلا .انئبحبو
 انلزانم ىلا

 موي ةعقومب له ريغ تامولعم كل له س
 /1 ةنس وينوي ١١ دحالا

 كلذ فالخ يش يدبع سل 3

 ريفص انح ةداهش

 يتالا دهاشلا رضح ربفون 5 سيمخلا موي
 ىسوم جاحلا ةيضق هي ةداهشلا ةيدأتل نكذ
 هقافرأو

 ىدجا هرمع رينص انح عدي دهافلا
 ةقيقحلا لوقيل نيهلا هفيلحت دعبف ةيلصم نود نم نالإو ةيطبضلا يف اقباس مدخمم ةنس نورشعو
 ىلا. نسئرلا ةدايعتت لزيت لع ورقم تلج
 أموينوي ١١ موي حي اننا ليج ىبصم فرعا

 لوقب ا َ
 ىسو٠ جاحلا ناب لاق تالسارملا مزالم
 ةيطبضلا ملس ىلع ليمج جروج :

 اًتفإو راهنلا كلذ ٌط يك 0

 كابشلاب



 ملعا كسل قرز وأ ضبب ليخ جوزب كروجما

 طاحا اهتقوبف نئيوابروا سانا اهيف تدهاش امنا

 ممديأب تناك باشخإو تييابنب يلاهالا اهب

 رثاكت نمو اهيف نءو  ةبرعلا نوب رضي |وراضو
 اهيف راص اذام قئحتا ال ناههلا ةرثكو ملاعلا

 ناك ةيلذ هيما ريالا ارك نا

 لصحي مو ةيناث ةهج نم تهجوت ما امدصاق
 نيدتغملا عدرب نييئفاولا ركاسعلا نم ةكرخ ىلدا

 ركاسلا نم اضعب تدحاش لب ةبرعلا ىلع

 نييراير والاب برصضلا له ءاسضلاو لابطال فك
 مامأ نيلوتقم ةثالثو نيصخش تدهاش امدنعف
 تهجوتو يناكد تلفق ةيطبضلا مامإو يناكد

 يناث لا ةناخازجالا تا لزنأ لو يثيب ىلل
 يغرفا ةعسن ةعاسلا موي

 يحرج يس صخت) ةفرعم كل له س

 روكذملا مويلا يف ةئرظن لهو ليج

 مويلا كلذ يف انا ١ ديج ةفرعا من ج

 اًقلطم ةترظن أ
 ديسلا 5كلعت ةناخازجالا ىلا رضح لهن

 ةيطبضلا رومام ليدنق كب
 نيحاحأبص تبسلا موي يدنع رضح معن َج

 فارحنلا نم يل ىكشنو يغرفا ةعسن ةعاسلا تناك

 امتريو هوكي دع نأ" يدارم يف لاو ةنلظا
 مضعب عم وثداحتو يدهنلا كب ىفطصم رضح
 ذخاب كب ىنطصم ةلرمأ مث قئاقد ضعب اًرس
 ىلا كب ديسلا علط اهدعبو ( سلديس) ةبرش

 هتدجو ةعاس فصن دعبو ةيطبضلل هلغش لم

 فنديا ىلا هيلأب اهدنعو ةيطبضلا نم ًالزات

 يلزنم ىلا هجوتم انا يل لاق كب اي

 ليددق كب ديسلا نأ نويسموقللر رف س

 5 هيلا

 نع ةثعنه ثري كالا موي يناث ةبرش بنرش

 لإ ىلا كلك يف زم نع جورالا
 . افا كلذ يف ةيبولعم يدنع نكي ل ج

 ةناخازجالاب ةدوجوملا ركاذتلا نم ةقيقحت ىرحي

 هي اذه ريغ تامولعم كأ له س
 /7 ةنس وينوي 1١١ دحالا موي ةعقوم

 ةتررق ٠م فالخ يش يدنع نكي ) ج
 /.5 ةنس ريثون خي

 رانخم ديحم 2نويسموق سيئر

 يحازجا ةيردنكلا قيفجت

 يدنفا انح راضحا راص اهنيع ةسلجاب مث )

 4 يف أب امك هباوحتسا راص نيبا١ دعب و طوريع

 كسا ام س

 له 1 ةنس وينوي ١| دحالا موي يف س

 ربظلا دعب سيلوبلا يف !رضاح تنك

 ناهججرت ليج يحرج فرعت له سن

 . مويلاب هتيأر له وا ةيردنكسب اسنرف وتالسنق
 روكذملا

 ظ 7
 ينعا مويلا كلذ يف ةتيأر اع انربخا . س

 ثدح ةتدهاش امو وينوي ١١ دحالا موي
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 - تهجوت يصل | ثقو م5 ةنس ويلول 1١ يف 5-8

 كب نيس ةظفايْلا لكو ةفلع نيلا ىلار كلا
 ناك يذلا اشاب راقنلا وذ تدجو كانهو يبف
 ١ اوناكو يلح اشاب نسحو اغاب هبلظو دليلا لا
 دع تناك يتل ١ ةقيرحلا ءافطاب نيبتبم

 نورشابيس مهاب ينربخإو يح رضح ةهرب
 تقول أب عفادملا 00 ذو هبموبلا برضب

 انو اوهجوتو لغشلا وكرت ةيجصولال 3
 ةثالث ةعاسلا ةياغل تيقبو ةيطبضلا ىلا تهجوت

 تهجوتف دلبلا به اادتبا ةعاسلا ل وا

 انروربو لمرلا ىلا ةيطبضلا ليكو عم .ذئقيح
 ةعفإو يف ةنأك دواد نايلس ترظن ةيقنملا ُْق

00 

 لوخدلا نع يوم ماسلا
 يادقا لع تهحرت دمح يود

 ديدحلا ةكس يف تبكر كانهو ةحالملا ةياغل

 اضمالا رصد ىلا تهجوتو

 راقفلا وذ يلع محرتملا

 ليم فيري

 تو ريع انحو . رام ديحم

 ( ىسوم جاحما ةيضق )

 ربثون 5 قفاوملا سييخلا مويلا اذه يف

 رانخم يدنفا ديمم راضغسا راض [راإا هل

 نم بكرملا ةيردنكسا قيفحت نويسموق ماما

 كب: دحإو يدشر كب نبل ١ دبع ةداعس

 راص نيا دعب و دمحا ديس كب ناو 1١
 يل الا هجول اب 15 ةباوتسا

 : © تكلس انج
 رانخم يبسا .ج

 ا/ا

 تكعانص اعز ١ نم

 ةيطبضلا ماما يناكد يجحازجا َج

 هع
 ةنس نيعبرأ يرمع ج

 كنكس نبا .س
 هذرو وب | حراش يق شاب نيرش تدب فج

 دحالا موي يف كباذ ذب دعك له نت

 / ةقس وينوي ١١

 ةعاسلا ةياغل حابصلا نب م معن

 ل ا تو 0 كعب فدل و ةعل 0

 ها كج فم ص نايهو يح

 تنفقوو ترض- ةبرع تيأرو ةناخاز جالا

 لا ىلا امل :امأ
 ةصاصرب بورضم يركسع دجوي ةنا ولاق
 كب ىفطص.. يدنع رضح ' هتاذ تقولا يفو
 يدنع ترضح ةزيجو ةهرب دعب مث مكحلا يدجنل |

 راثملا كب ىنطصم |ودجوف ةيطبضلا ركاسع

 لاحلاب مهعم هجوتف ليتقلا ةدهاشملا هوبلطف هيلا
 ةيطبضلا شوح ىلا كب ىنطصم تعبت اهتقوبو

 باب ىلع تدهاشف عقإولا نع مهنتسال
 ْ دلاو مههبجي نيبو رضم لاجر نينثا هياعبضلا

 نايلابأ مهنا مهلع نأ مهوجو ىلع لباس

 مارت ةرثكل ةيطبضلا باب

 تدجو اهتقوبو يلاهالا نم عراشلاب ماعلا
 نينطصم هبلطلا ركاسعو . نياظن ل ا ركاسع
 طسو نم يرورم لبقو حالسلا نيلءاحو
 فتاك نا يردا ال ايران اقلط ت..س ركاسملا

 ركاسحلا طسو نم تيرجت درف نم مأ ةيقدنب نم
 ةناخازجالا باب ىلع تفقوو يناكد ىلا تهيجوتو

0 

 عراش ةهج نرم ةيتآ ةيبرع تدهاش ةهرب



 دلبلا هم تاطبخل اولمعي ناب ماورالا لصنف

 "ار ناكل مهب لأ نع قرح اقل ناو
 هدارم 00 ناملس ةحارلا عضو لجال عش

 يكل ةمزاللا طئاسولا لمعي اسنرف لصنق ناب
 ءايشالا دمع

 اسنرف لصنق رضح ةتاذ تقولا يفو

 هتربخاام نكلو ةتمفان ةحلسالا هذه ام انلأسو

 نراب دواد نابلس ييادتب صاخي ام 'يث نع

 ناب تيقفتم ]وناك مادرالاو زيلكنالا لصنق
 رأي نراجع لضنالاف دللا ىف ةطبخل اللعن
 ةحلسأ رظني ديري ال ةنإو ةينعت ال ةلكسملا هذه

 ةيخالا ةهرلا هقيو لخد م رتالسللا أنا
 تادناك_:41 لا ةراك نايلسخ طفاحلا رمح
 ةولسالا !وطبضي تراب صاختالا ءالوه تعنم

 تنا رذئقيح ةبواج ظفاحلاف موطبض م نكلو

 اف: ةيلسالا طمضب دحا تعنم ام انا ناطلغ

 ةهلسالا هذه |وطبضب نينثا اونوكي ام ضوغ تلق
 يعم لضني رخالاو ماعبضي ةكمجج طقن دحاو

 يندعاسي لجال

 لاق دواد نايلسو هجوت ظفاحملا كلذ دعب

 ففافا ظيض نأ كن ف ناقل
 برق ىلتق دجوي ةنأ ينغلب كلذ دعب

 امد ترظن ةفيقحلاب و لاح اب تهجوتف ةيطبضلا

 ملا ب برثلاب قاكذك ىراذزلا يف
 بطاخب فارغلدلا ةولصم يف ناك ةيظبنفلا ليكوو

 ؟1 رذقيح انعضوف رصم نع رضحي لجال يبارع

 اوناك تيذلا وطانروالا تايبرع ىلع ةئج
 ايقاب ناكو ةيل اتيبسالا ىلا مانلسرإو مورضحا

 تايرع !دوجوم ناك امو كنج اًضبا
 تبلطف رجلا يف تناك ثدجاف ملاشم لجال

00 0 0 

 00 11 1 ركع يعم ل 0 0 .طابضلا 2

 نم ملاشم 1
 سيياحم نم رعت نأ دقي

 كلذب

 ثنحلا نيب ليمج ةثج ترظن امآأ س
 : ةيطبضلا مامأ نم اهنلفن يتلا

 اهترظن ام ج
 هيلع مهربا ءاسملا يس ترظن له س

 نيظزوقسملا مزالم

 يندعاسب اًثيِش لمعي ناك امو ةترظن ج
 اان اداذلاب طوسيم هناي هيلع ريظب قاكو هب

 ءارو ثنجلا اونفدي نا مدارد ناك طابضلاف

 ىلا مهلسرإو كلذ.تلبق اثم نكأ يباوطلا
 امو نيعبرإو نينثا هددع غلبي ناكو ةيأ اتيبسالا

 تاههج يقاب يف ادوجوم ناك ام ردق معا تنك
 ةنج 01/ اوناك لكلا ناب نظا نكل دلبلا

 ' 1021 لع ضينلاب انادعا وي يناثو
 ىلعانضبتف لمعلا اذهب اولخادت نيذلا نيمرجملا

 ةبوهنم ءايشإو ةرذك ةحلسا انزهحو صفت ةئاتس وحن

 ” لاقل نايو ضاختالا ءالوببةمئاق انزرخ اكو

 م ةنسويلول 1١ تيم مه تبجوا يتلا
 يو 1 كسلا برض لصح مويلا اذه يو

 ل اقو ةيطبضلا رضح هبلط ءاسملا نم ال .ةعاسلا

 - لاطبا لجال ءاضيبلا ةيأرلا .موي يناث عفريس هنا يل

 دومحم ةيطبضلا يف 0 رق ربا برم

 هلل 0 يطولمسا غيشل و ةنيرشن سبالوهو أس

 . ءالوهو يحر كب رمعو يسيثلا نسحو ميدن
 اًدغ يل لاق هبلطو ةيطبضلا يف اوني صاخشالا

 دلبلا نويرضحي ةينيواجلإو انركاسع ذخأت

 00| روت كلذ ل كك
5 5 
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 اا مغ شو ةيطبضل
0 
] 

 لا

  1ذياب املا "كما يي خ 1 انف سلالا ماع ١ ا ا ”2



 (راقنلا وذ يدنفا ىلع ريرقن )

 ( ةيواسنرفلا نع محرتم )
 ( 85 ةنس ربقون 4 عبرالا موي ةسلج )
 لجال هركذ يتالا دهاشلا راضحا راص )

 ( هاقفرو ىسوم جاحلا ةيضنب هرارقأ ميدقت
 ةنس ؟]/ هر راقنلا وذ ىلع ةمسا ناب رقا

 مر زؤسم اًياخو هيطبصلاب نشد اًقباس هتفيظو و

 هفالحقتسا دعبو ةيردنكسالاب كلوملا ةولصم يف .

 ل لوس ىلع بواج ةقيفحلا لوقي ناب نيبلا

 تاوه م سقئرلا

 تهجوت حابصلا يف 81 ةنس وينوي ١١ يف
 هنوك ثيحب هيب ْق نراك يذلا طباضلا دنع

 نسحو بينم دبحم ندع تدجوو ةبرش ذخا

 سولج دنعو هكوس روصنم ىسومو قداص كب

 لجال ةيرصملا عئاقولا ل انرج يل ىطعا طباضلا
 كعب ما ةفح 0 هيف ثدجو اف ةلذخاف هأرقا

 اما ىل لاقو

 تاراششا "ا هجو 1 دجوي ةناب تظحل

 فوخو راكفا
 فصنو ةدحإو ةعاسلا ةيطبضلاىلا تهجوبتف

 نم ينغلب ةيطبضلا ليكو عم تنك انيحو عرو

 نبي ةكارع' دجوي ةنأب ةنابللا لوق هرق' ةبتك دحا

 ةيطبضلا ا دحاو و يعل ام صخت

 انو ةكارعلا هيف يذلا لل ىلا قالا
 عبسلا 3 هد ادهش ايها ةعم تهجوت

 اناك نييرواو ىلافالل سار

 يقيرطب و ظفاحلا تربخا تلسرإو نوبرا ضني

 ةيحم يدنفا سايلاو ةظفاحملا لكو تلباق

 دنفا سايلا ذقن لصاح يذلاب مهربخإو
 ١ ةظفاحلا ليكوو ظفاحلا ربخي لجال عجر ةيمطم

 ةيقاب تناك ةكرشاو اناث ىف اةجوت

 رضاوأ طعاو ةهرب كع رضح ظناحلاف

 ةحارلا طوديعي و اوتاي نا نيظفختسملا ىلا
 .ندكوك اجاونملا رضح تقولا اذهبو

 يطلام صنع“ نم ةجضن# ذخا لجال ةتففارو
 ند ىلاغلا ىلع رانلا اهب قلطي ناك يذلا
 داعهلإو هلل ةفاس قم دعب .كيابشلا
 سبيفلأو ايلاطبا لصنقو يلاهالا دحأ نم ةبارضب

 لوق هرفلا ىلا طوهجوتو أضيا اوبرضنأ لصنق

 مهأو اننودعاسي ]وناك ام ركسعلا ثيحب م

 ناب لوقا يتكيو موقلا نوجي#ب ]وناك سكعلاب
 |وربظإو اًيدر اقرصن اوفرصن ل امجالاب نيلظنقمسملا

 مطابضو م ةخارلا ةداعا ةدارا مدع ةيلكلاب
 مهم نسحا ]وفرصن ةيشيواجلا ضيا

 ظفاحلا ةلبانل تهجوت ةعبس ةعاسلا وحن

 نابلس تدجو يتيرابف ةيشنملا يف ناك يذلا
 ثايقددب هبنجو اسنرف وتالسنق ماما يلاج دواد

 نورشعو ةعبرا مددع نأ نعب ينغلبو ديص
 لاق دواد نايلسف شوطرخ مهض قودنصو
 ناب ,يم ناك يذلا ةظفاحلا ليكو كلو يل
 يثايزوي دحا ةطساوب اوطبضن١ تايقدنبلا نه
 مخولخ دب مورظن امدنع شيواج دحاوو يالا

 ابو دارا طق نر راع 0

 هسفنب رضح ةنإو مهلج تجار اومن كلذ نع
 لصنق ىلا ةيضقلا مهب , يل اسرف ونالسق ىلا

 اًناجرت هل نوكأ - ينبلطو اسنرف لارنج

 عم اًدنتم ناك زيلكتالا لصنق نا اضيا يل لاقو



 دالوا ءاكح نم اًريرقل لمعا ناب رفتتيح ينردأ
 ىلا هجوت ناك ظفاحلا موي يناث . هتلمعو برع

 ةتعبتف يوي دخلا لابقتسال ةيديدحلا ةكسلا ةطخم

 ينمقش دواد ناهلس يديب ناك ريرقتلا نا ام

 رذتيغ نيس ضيا ظفاحلاو تنح كعطقا لاقو

 الا رمإوا لبقا لو هرمآ تحن تسل يناب ةتبواج
 انتلداجم اعماس ناك ظفاحملاف طناضلاو ظفاحملا نم

 ارب ىلا ترفاسو ةيردنكسالا

 لصا نم نر نرد اكتم. س

 هللا دبع رضخ وينوي ١١ لبق مايا ةنالث ُح

 دوج ومو ةعم ناك دافع ناب ضيا ثماعو مدن

 لاير لسارم ىلاقلا نسح ناكد ةيطب ضلا تحت

  نابكلاو مكن دوجوم ناكدلا اذه ْ معادن

 تربخأو ثهح ون ةعمخجلا موي ٠ ةنيعبجلا نم نيذلا

 ينلسراف ةير دنكسال اب انه دوجوم ميدن نأب ظفاحلا

 ناب هل لاق ظفاحلاف تهجوتف طباضلا بلظا

 ةيردنكسالا نم الاح لجرلا اذه داعبا مزاي
 ناكد ىلا هجوتو جرخو بيط هل لاق طباضل اف

 نكل ةعاس عبر وحن يصوصخ عم لكتو افلا
 رفاسي مل ميدن

 مدن اهدفع 3 ةيعيحأ منعت اذام سس

 يشوننالاب
 يراه يلا ةيلمملاب اضيزواهيف تحبس

 روكذملا دن نم يركش يدنفا ديحم دنع
 بسمو حس

 هراكفا يف ام فرعا 700 3

 ةيعمج صوصخ نم ائكيش>فرعن له س.

 00-- : ةي يرسل ن ا

 5 | دب نه تلع امذنع ةناب فرعا َج

 ٠ 0 ا لف تالا: 00

 ٍّح ماما ردصلاب 9 ةيداهتملا اما ١ بنحلاب . نملخي

 ل لوخدبو هب مكتي نا نا عزم 0 يذلا لحما

 2 هباطخجو نطولا يعاحم هومسو نابشلا ةولبقتسا ميدن

 1 حالسلا |وذخ أي نا نابشلا ىلع روشي ناك ميدن
 3 . لجال كب ديسلا هل لسرأو لعز ظفاحللا رذقيح

 0007 هجوت ظفاحلا تكسي ناك ام هنا ابو هتكسي

 000 رأب اقيأ فرغا ٠ تيقب رهنلاو تلضفانإو

 "0 نوذخأيو نوحوري إوناك ةيردنكسالا نابش
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 هتقوبو . يفربخا نم ركذتا ال نكلو ةيطبضلا ١>
 ليكو اه لاق يب ائزهتسم وهو هيادع ميهربأ : 3

 كانهو ةيطبضلا ىلا تلخذف . رضاح اظفاحللا 03١

 ىلع رفنو اذج نالعز همالس دمحا ثرظن
 ةلئاق ينمالو تالسارملا ركسعو نيظنحتسملا

 مزلي رثكآلاب مو فئاخو ملسم يقنا يف
 ةقيتحابو يفارصن كلنا ثيجب اًهئاخ نورك كا
 نيجي نيظتشملا حسا ل ماما
 همالس دهحا عمو تقولأب در ضح فصإاو كب

 لجالإو رضح جيراجم ةلمج ناب رذقيح ينربخإو
 ركاسعلا نم اولتفنإو ةيطبضلا ىلا اوئتل نا

 مطوبخو لارا لجالةثن لل
 نيظنحم لا ضعب يسفنب ترظنو . ةيلانيبسالاب

 8 مهوجو ىلع مغوبرضيو ثغج ا نوهلشب
 ةعاسلا ةياغل يب لعلا اذهو مهفرعم مدع لجال

 اعون تدهنا تقولا اذه يفو . فصنو ةعسن

 ينرطعي ناب هيطع ميهربأ نم تبلط رثقيح

 ةيطبضلا ماما نم ثغجلا !وليشي نا لجال الاجر
 انا ينبرضي نا دارا اذهف مدلا ليسغ لجالو
 ةسفن بلطلا ةنم بلط يذلا ضيا همالس دمح|و

 سجن نا ةناكماب سيل نا ينبواجو يريظن
 يطعا ناب تمزتلا ذتقيح رانكلا مدب هركاسع

 ثنجلا لاشم لجال يلاها ضعب ىلا سولف

 فناكو مدلا لسغ لجال نيياتس |ورضحيو
 غلبي تاك ثدحلاو ليللا فصن دعب تنولا
 ظفاحلا ةلباقم تدرارنتيح. نيعب راو نينثا مددع

 تلباق ينيرطب و ةيشنملا يف اًدوجوم ناك يذلا

 ظفاوعلل لوقن تنك اذا يل لاق دواد نايلس
 مزلي ينيسب تنجح كعطقا ةنج 41 دوجوم نآب

 يتبرط تلكاو رشع ىنثا دوجوم ةناب هل لوفل
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 ىثم ىلع ناك يذلا ظناحلا دنع يلوصو دنعو

 نا ابو دوجوم ةئج م ينل ف ةيناقحملا ساجم

 لق يل ل اقف رشع ىنثا تلق يناخ اوناك طابضلا
 طابضلاف نيعبرإو نينثا ةتبواج رذتيحث ةقيقحلا
 ينرما ذتيح ظفاحلاف ينورتشي [وأدبو |ودعتبا
 ىلا تهجوتف ةيلاتيب الا ىلا ثفحلا لقنا ناب
 انل اواسري ناب وظانروالا ىلا تبتكو ةيطبضلا
 ثنجلا تلمحو ةعبرا انل اولسرإو تايبرعلا
 ةيشنملا ىلا يعوجربو ةيل اتيبسالا ىلا م ذخإو

 اشاب بوقعيو اشاب سرطبو ظفاحملا ترظن
 احابص 4 ةعاسلا ةياغلف ةظفاحملا ىلا انهجوتو
 ةلئاق هبو ظفاحلا نم باوج ينلصو رذكقيح

 رارق لع لجال نويسموقلا عم تنيعت يناب يل

 كانهو ظفاحملا دنع تهجوتف رجلاو ىلتنلا ىلع
 ا ءالوبف دواد ناهلسو اشأب هبلط ترظن

 نم تلفف يعم ءاكح ةسمخ ذخإو هجوتا ناب
 مين 0000 يك كللذ: لع ةباتك ينيطعي

 يناب يل لاق يذلا ظفاحلا ىلا بالك تهجو
 لصانفلا عيمج ددعرذقيح تهجوتف ممالك عمسا ال

 نمو امنرف ونالصنق ىلا |ورضحي ناب مهنلكو
 . انلوصو دنعو ةيل اتيبسالا ىلا انلك انيجوت كانه
 مهناب مهسفنا !ولعجو انوددهت رككسعلا بابلا ىلا
 اًدوجوم .ناك يذلا طباضل اف ةحلسالا |وذخأي
 اليا رمل لك انها كرجل هلا ل لف

 0 ةضارتلا كورس ]و دحا اني لدي
 اكو ريرتتلا انلعو ثفحلا انصخضن لصانتلا
 2 . جرام ؟هو لين 40 اًدوجوم

 يبرعلاب همجرتا ناب ينرءاف ظفاحنا دنع تهجوتو
 كنعو اهرظن اشاب هبلط ةمجرتلا ذه صولخ دنعو

 ظفاحلاف لعز برع دالوا ءاكح ءاهسا دوجبو مدع



 عم ةكارع لمع ناهعلا عدي اًصخش ناب اضيا
 هعمو هسفنب هجوت ةيطبضلا ليكوف يطلام صخش
 افاطا دنغ تهجوب أنإو راقنلا وذ يدنفا لم
 ىف ككو لسرا طفاحلا» كلذ" نع ةتربخاو
 لك العو امدنعف لمح ئذلا رظن جال
 دذلا راثلا و3 لع تلباق ةيشنملا لوقا
 ظفاحلا ” ننع حر ترسخ دليلا يل" عرض
 ةلرحإو طلاحلا كع ستجر تقرلاف طباقلاو
 هربخا .لجال طباضلا دنع ينلسراف كلذ نع

 تهجوتف جرخي نأ ةمزليو ادي دش سيل هضرم ناب
 دواد نايلس ادع ام طابضلا هدنع تدجوو

 ئدولا كب قططمو يدنتأ تربع انضيا نكد
 لاق دواد كب يلع ظفاحلا مالكة تغلب ام دنعو
 ظفاحم وه اذاملا هسشب حورب ظفاحلا ناب يل
 رثقيح رومأملا بلظا ترضح يناب تبجاف

 ينبرضي لجال هفيس بح“ نأب هسفن ىروإو ينفش
 ىلع مالكلا ترركو مكتيل هتكرت نكل هب

 نكل جورفملا هدارم ناكف ينعبتي ناب رومأأملا
 اهنامللا دع الام يسيجرم اطاضلا نا تي
 مدصقم ولع اًذاف يل لاقف لصح يذلاب ةتربخإو
 ىلا انهجوتو ةيبرع ظفاحلا عم رذكوح تبكرف

 عمج ا ناك كانهو تان جيسلا عراش

 يلاهالا ناب ترظن عراشلا فصن يثو ريفغ

 ًالصاح ناكو نيكاكدلا |ورسكي نا نوعمزف
 كيبابشلا نرم تاريلوفيرلاب صاصر برض
 ١ اس راف ةياع تناك كيافلا اان
 ةكرح ا تناك لوفارنلا دع .”بنف 0

 نوعرجي نيظنحت“# ةعبسوا ةتس ثرظنو ةييسج
 موسفنأ نولمعي مهو ىراصتلا برضب يلاهالا

 ناصع نيلماح نيظنمتسملا ءالوهو عمجلا نواجزي

 8 اون مد يددأ لع تدبر اريخأ ١ معدل
 'افاحلا . سكرت اجايخلإو ةيطبضلا ليكوو

 ١ 7" ناك نيصخت هبرضبو ةريغص اصع هديب ناك

 )ناك هناب ركتفا ينبجوا يذلاف نيسمخ درطي

 )000179: ةحارلا اودي نا ركاسعلا لع البس

 7 حرجنلا نكل عيجلا درطي ناب برج ةيطبضلا
 70١ يذلا نيكوك اجإوخلا رضح هدعبو . هنيبحي
 7” هيطلاملارماي ناب هل لاق ظفاحنلاف حرجنا ناك ام

 0 تاريئلوثيرلاب صاصرلا نوقلطي اوناك نيذلا
 7 اجاوخلاف برضلا اولطبي ناب برقلاب تيب نم

 ان ذخإو هتاذ تبيلا ىلا انعم علط 0

 نبت ١ اصاختا انرظن ةهرب دعبو مهم تاريفلونيرلا

  نيهكستنم صخت 5... وحن لصبلا انيم ةهج نم

ْ 

 1 اا ل ا

 2 0 اهتارضحخ دواد يلع ٠ باشخا عطقو تيبابنب

 ا لاح رضحم ناب نما ظفاحلاف هسفن تقولاب
 2 ىحن هل لسرا اذهف ما تحت نيذلا نيظنحتسملا

 3 ظفاحلاف يصعب طتف نيوليستم ع نيعبرأ

 1 اذهف هركسع عم رضحي ناب ايناث رمالا هل لسرا
 77 مايلارع ردا اف رصحا مالئاق باوجلا هل لسرا

 7” نا باوجلا هل لسرا ظفاحلاف اباوج يل بتكا

 " 0 ةمالس يدنفا دار ضح هتقوبو ةباتكتقو سبل
 ةلعسملا ناب انربخإو ةيط.ضلاب قون ناكيذلا

 ١ تهجوتف |ولتقنا صخت كو ةيطبضلا يف ثرباكت
 نيظنسملا ركاسع ترظن ةيشنملا ةهج نم

 )007 م واقتم ةعاسلا تناكو نويرض
 ال16 ليخ ترظن ةيطبضلا ىلا ىلوضو- ددعف

 ةيحان ىلا هلجر نم هدي ناك نيظنحتسملا دحإو
 تنك ام ثيحب غدغدم ةسأر ترظن امو ماخلا

 ْ دق ليمج جروج ناب تعمس نعبو هول تبرق

 0 ىلالس ىلع ىنوم حاجلاو ىنوم يلع نم لتقنا
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 اسنرف وتالصنق نامجرت ليمج سجرج اجإوخملا نغ ٠

 : نويسوفل اب رضاحلا
 لوا نم يناسل نع رداصو يالك اذه

 ١ 07 ةسلخلا

 نوسموق سيئر هبتاك

 ةيردنكسا قيفحت 2 ناونص يلع

 هبملع يدنفا ىنالا ريش
 ( ةيواسنرنلا نع محرتم )

 رضح ربقون / قفإوملا ءاعبرالا موي يف
 جاحلا ةيضقب هرارقا مدقتل نكذ يتالا دهاشلا
 هانفرو ىسوم

 ةنس ؟4 عرعو همحمم سايلا ةمسا ناب رقا
 اياعز نم وهو ةيردنكسالا ةيطبض يف نواعم
 لوقي ناب نيبلا هفالحتسا دعبو ةيلحلا ةموكحلا
 سيئرلا لاوس ىلع بواج ةقيقحما

 ام دنعوينويا ١ خيرات لبق فصنورهش نم
 ةيطبض رومام ةفيظوب ليدنق كب ديسلا بقلت
 ةيداهجا ءاسور ةضوا يف دجوي ناك ةير دنكسالا
 رومأملا ثيحب ةفقونم تناك ةيطبضلا لاغشإو
 نيذلا طابضلا ءالوه عم تايعبجب اًماد ناك
 دواد يلعو محرلا دبع قطصمو دواد نايلس م

 دبع ىنطصمو دياز دمحإو لبج ؤبا دعسو
 ناهلس تعمس ثنكو ةيطبضلا يف يذلا محرلا
 لجال ةيلقبض 2 تيس دق هل ًالئاق دواد

 انل لغتشن
 5 ةعاسلا ونوي ؟ قفاوملا ةعبجلا موي يف :

 تلتف ليللا ف :يش ىرج له ينلأبو يدنعا
 دعبو نيتلا سار ىلا هجوت هيقوبو ”ىث ري ُ هل

 لولخدو مث ءاهنا ترك ثنذلا طابتقلا ورش ةفارب
 يويدخلا ةروص ادوجو» ناكث يح هتضوا ىلا
 اوقلإو هوهتشي نا |ودتبا صاختالا ءالوه رذكيحن

 : : اهورسكو نضوالا لغ ةروصلا

 لخدو روماللا نصح ةعاس ضنا دعت

 يل لافو ينبلطي لسرا ربظلا تقو يفو مدنعل

 اهتقوبو انه ةعلطا سوبحم ناجتلا ةمسا اصخعش نا
 اذام ملعا ال مثدنع لخدو سبحلا نم ةتعلطا

 قب للف غلاب دّبنلا تسع هوو 01 ايلا
 تبجوتنا اذأو سبحلا هلا عجرت كوكب ل ل
 طوهجوت ةهرب دعبو يغم كلغش فرعت كلذ

 يوم لكلا
 + ةعاسلا ةداعلاك ترضع تبسلا موي

 ليكو نم يلإوسو ايخرم راتسلا تدجوو

 مايل لاق رومأللا فرط نيدوجوملا نغةيطبشلا
 ديسلا ترافن يعوجربو رذئتيح تجرخ طابضلا

 ثيحب ةبرش برشأ جيار انا يل لاقو الزان كب
 ةنأخازجا ىلا انهجوتو ةعم ينذخاف نابغن ينوك
 ةيوس انهجوت .هدعبو ةيظبضلا ماما يدنفا رائخم

 ةهرب دعبو هريرس ىلع ميرطنا كانهو هتيب ىلا

 تجرخو هدنع طابضلا ]ورضخ
 يقيرطبو هرظنال تهجوت 1 ةعاسلا دحالا موي

 ةيطبضلا ليكوو يدنفا زاقنلا وذ يلغ كلباق

 ينوذخأو هدنع خورا ينوعنف هدنع نم نييعلاط

 ىلا تهجوت ١١ !/ ةعانسلا ةيطبضلا ىلا موغه

 ةدحإو ةعاسلا تعجزو ىذغنا لجال ةدناكوللا

 بتاك رضح ةيظبضلل يلوصو دعو فصنو

 ةيلمبفلا ليكوو انا ينزيخإو هناللا لوقارف



 مريرفن ذخاي ناب اًدحا ترما له س
 كبايغ يف

 همالس يدنفا دمحا تربخا ينا ركذتا جا

 ةيابروا الف تحت دوجوم ناين يشبك نرانلا
 نواعم وبف ايسوربلا ةيل اتيبسا ىلا_ملسرا جيراجم

 هت اارجأ فرعبو

 الكا بيار ةيلطبقلا تلخد ١ له. س
 نيروكذملا ةيوابروا'

 ةيطبضلا |ولخدو نوضكري ميار

 مةدجو ملت نيانكل] كن زا 4+ ف

 تحت نيفقإو اوناك

 0-0 ىلا يعنبسال ! هنأ الأ متدجو من َج

 كاسب قولا نوانملا "ككل
 رضح حو رجم 031 راب كرما ب

 كلا ثرمإو هردص يف احورجم ناك ةيطبضلل

 روكذملا ريرفل ركذات لبف هبرقن ذخاي ناب
 ع سيلو ةيطبضلاب ةظوفحم ربراقتلا 0

 هولاق ام لاب
 ىلا لاير كيطعا كنب تربح 7

 جيراجما ليصوتل ةيبرع ريجاتا ىسوم يدنفا ىلع
 ماليصوت ادصاق تنك نيذلا جيراجلاف ةيلاتيبسالل

 نييوابروا وا برع دالوا

 ناكأ» اهتقوب ثيح برع دالوا 28

 نبيوابروا اًدوجوم
 إو ةظفاحملا ىلا كباهذ ءانثا ىف س

 كعم ناك يذلا 0 ةيبرعلا بكار

 شيواجلإو باتكلا يتم ناك ج
 ناك ام يثوطرطلا قيرط 5 له سس

 ماحدزأ هيفا“

 اشلا لثم سيل نكل امحدزم ناك ج

 دادلا لوف را ل
 يثام انا ج

 يي سانإو ماحدزالا ىوس دجا و فارغلتلاب

 مهضعب نوبرضي هفالخو يصع ميدبأ

 000 لا ايلا رحل 4
 ! ركاسع نم ىرج اذام مكتلا هككم ريغو ا ةنم

 ةلاجلإ كيم ةرآر 11 ةيطبضلا

 - هنوكل هيلع نوبعصتي نيفقإو اوناك ج
 رك

 يراوسلا يركسعلا رضح ال له س
 فتنيبييوابروا جيراجم انو ناك 0 ذملا

 ال مأ ةيطبضلاب

 ةيوابروا جيراجم اهتقوب أ أم 3

 ىركذب تأي ملف اذه هباوج صق امل )

 كلذ ءانثا يف لكس اللو ةيوابروالا جير اجلا
 ينوفل أس ام متإو معن لاق ةيوابروالا جيراجلا نع
 يف بوتكملا بسح مغرابع نع حنوا مث مهع
 . ةموادم نا نويسونلا نم ررقل دقو هباوج

 ( 'يشب رفت ال روكذملا يدنفا دمحم قاطنتسا
 لوق هزق نم تعجر تقو ياب س

 ةيطبضلا ىلا نابللا

 يلزنم ىلا لب ةيطبضلا ىلا تعجر ام 3

 تلق 5

 تربخا ةتعمسيذلإو كا ّ
 ' ياوجب تلق اك نع

 ٠ . تعمس له ةيطبضل اب كتمادخ نم يف س

 ]00 نويسنوللا لحم دحل ةنم
 ا ةلريس ءانثا يف تابراضم تيار امأ س

 00 يرجا علاط ةيبرعلا يف
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 ةيلانيسالل مللسريو ةيشملاب ىلعق اودجو نيذلا 00
 مهربا ىلا اًربخ هتداعس لسرا ةنإو خيرات ةليل

 لل ١

 دحل ةنإو ماش تايبرع ٠

 لاسزي ناب قرطلا ةهلصم رظان كب ناني
 ينلكي يتلا ةعاسلا

 نيذلا سانلا نإو كايرعال تر
 نيعوضومو معمج ىرجأ ةيشنملاب نيلوتقم إو دجو

 لزنم ىلع ثحيا ناب يناجرتو مالا قاقز يف
 تايورعلا لاسرا نع هربخإو نانيل كب مهربا

 هذدع نق ايركسع ينيطعيب نأ ةتريخاف

 تأ ملا ليبشنل جالك يه ن1 راوي

 هنابللا لوق هرق دحل ةعم تهجوتف سوم 3
 !بعاق سلا روم هيبن يدنفا دمحا اندجوف

 تلأسف كانه .ناك ام ليكولاو يبركلا ىلع

 ينارواف كب مهاربا لزنم نع هيبن يدنفا دمحا
 انكاس ن وكي ارو مسقلا اذه يف اًنكاس سيل هنا

 ناب ةتيجرتف لصبلا انيم ةهج يف عبار مسقب

 يثابنوالا عم ةراح ع وفرط نم !دحاو لسزي
 اوهجوتو ناك. دقو كيلا لزاما ٠

 يدنقا دجا فلاسو لوقورتلاب س1

 ين ربخاف ةهج يال هجوت ةيطبضلا لبكو نع هيبن
 ترصف اسنرف وتالسق يف ظفاحلا ةبلط ةناب
 رضح ةعاس وحن دعبو يدذفأ دمحا عد |دعاق

 لزتم ىلع لالدتسالا مدعب ينربخإو يثابنوالا
 نكاس ةناب هل ليقو لصبلا انيم يف كب ميهاربا
 ؛ةيج تهجوتو ٌةعم تبكرف نيراطعلا .ةهجب

 امان ني راش رس يثام انإو نيالا

 هجوتم نبا ينولأسف نيراطعلا لا را
 لجال كلب .ميهاربا تيب نع كحبأ ينآب منربخأ

 اًربخ لسرا ظفاحلا ناب ينوربخاف تايبرعلا
 ينف مارا واصو  قوتدنم اكبايررل لكلا نم
 اشاب ليعاشإو ظفاحلا تدجو يدوع لاح

 اقحلا بباب ىلع نيسلاج طابض ضعبو لماك
 يللا نم يبرع الةءاسلا دحل معم تسلجت
 يذلا اذهو يلزنم ىلا تهجوت تو مهكرتو

 ةيلعا

 ل ردد ني دهلش : ةغم كارزرصحلا
 ىلع نويسوقلا رونت كنا مزاللاف موبتم الو
 كنال موت. كنا كريرقث نم رهاظلاف عقاولا

 عراب تيار تنك نا ةيأر اع م1

 فيك ما نييوابروأ

 ةيطيضلا نومأم لزنم نم يندوع دعب ج
 نيحورجم نبيوابروا ةثالث تدجو ةيطبضلا ىلا
 صاصب يلونام تربخاف ةيطبضلا باب يف نيلخاد
 اولاقو أسف ميك نع ملأسي نا ةيطبضلا
 يدنفا ىلع تربخاف ةيطبضلل كك
 ينور ياسا لا ع ١ ا

 رومأم لزتم كهجوت لبق له س

 نييوابروا جيراجم تيار ام ةيطبضلا
 باتكلا ذخال ةيطبضلا ىلا ىلوخد دنع ج

 كفل نيلخاذ نيروكذملا ةثالثلا تدجو

 لزنم ىلا يجوت لبق امإو .نيعرسم ضعب
 نييوابروا جيراحم تيار افر ا

 ثبلط 7 نارا: رضخا ال نم

 خيراجم تيأرو تدع الو مرئرقث تذخإو 51

 عريزتت تدخل امال قييوانررا
 هجونلاو باتكلا ذخال لجمتسم تنك ج

 ةثالنلا ريرتت ذآ قحلا لو ظفاحلا فرطل
 نيروكذملا نييوابروا



 |وراصف ةيشنملا نم ةقورسملا يلاهالا
 ةفوشكلا نوررخيو جيراجملا ريراقت نودذخاي

 وبسم تدجو ءاكبملا ةضوا ىلا تلخد انإب

 هننأر هي ابورضم لوقارتلا رظان سفيرت
 ننغ نم تعلط مث هيلع تياسف ١دعاقو نيو

 لوقارفلا باب ىلا انلزنو ةيطبضلا ليكو ينادانف

 لبكولا كبلا ةرئضحو نيفقإو طوناك سيلوبلا نم
 رمأي يصع نيلماح نيرام اسانا دي الك ناك

 كلذكو لوفارفلا يف منج و ممصع عم مطبضل

 ةطبض يرجي ناك ةبوهم ايشا ةعم دجو نلك
 نيرمنسم انلضفو ءايشالا نايب ذخا دعب ةنجسو

 ىلع انسلج مث اًيرقن برع شع ةعاسلا دحل
 ةهرب دعبو لماك اشاب ليعامسا راوجي يسارك
 يراوس يركسع دحإو رضح نيدعاق نحينو ةليلق

 ظفاحلا نع لاسو فارغلت نيب نيظنحتمملا نم
 ظفاحللا نا نبخا ظفاحلا ليكو كب نيسحن
 نا يركسعلا هريخاف: ةغم اع ةلاسو ةيشنملاب

 ةأرقو هجتقو كب نيسح ةنم هذهلف اًقارغلت ةعم
 كلذكو ةأرقف لماك اشإب ليعامسا ىلا هاطعا مث

 ةنسلا ةيعملا نم ةنوضمو' اضيا ةيظبضلا ليكو

 سيلوبلاو نيظنهتمملا ركاسع جارخاب هيف رماي
 رمأ ةظفاحلا .ليكوف دش ءانطال :ةيشدلا: ىلا
 هذخا دقو نضحا نمل فارغلتلا لاصيا ءاطعاب

 نم دحإو ىدان كب نيسح اهدعب نمو هجوتو
 لجال فارغلتلا هاظعإو تيظنسملا ركاشع

 لاقو فقوت يركسعل اف ةيشنمل اب ظفاععلل هليصوت
 ىلا هجونلإو لوق هرفلا كرت ينتكمي ال ريفخ انا
 هب هجوتإو 'فارغلتلا ذخآ ناب ئرماف ةيشنملا
 انإو ةييرع تبكر تت هتذخاف ظفاحلا ىلا

 م ب عبسلا غراش خل ةيشنملا ةهجلا هجوتم أ باتكلا

 نم تلزف ايغام اًرضاخ هتداعس 3 تفداصن

 سب ال عيفر ليوط دحإو ةعم ناكو ةيبرعلا
 اريغوأ ياش ن 0 نا فرعا ال نولطنب و هركس

 هكوس يدنفا روصنم هفلخ نمو ةعم ملكتي ناك
 نم شواج دحاوو ةيطبضلا ينواعم نم

 يراوسلا يركسعلاو ينيللا ديحم ةمسا سيلوبلا
 )01 ىيلمعأف عا فرع[ ال هارؤ هنزملا
 لقول هناي .ةنربخ]و هل نع ينلاسف هتداعسل

 هبيج هي ةعضو هأرق نا دعب نمو ةظفاحلا

 نودوجومنيظنحتلإو سيلوبلاركاسعلا هاه لاقو
 اآ11 اطيح ةئداعس دي ناكو قمو ةيفدملاب

 كيلا 0 نيبحدزملا سانلا ىلع اهب ريغ
 اا[ )1, هكون يديفأ روصتبو انا يفثرمأو

 برق انلصو ىنح ماعلا شركت ناب هارو نيذلا
 تناكو لوق هرفلا دحل ةيناث اندع مث لصلا انيم

 ةدابلا اكيزقلا تفصنو رشع ىدحا  ةغاسلا

 01١0 لاك اغاب . ليعاولا - ذخا  ظفاحلا

 تيقب انإو ةيبرعل اب ةثالثلا مه !وهجوتو ةظفاحل ١

 00 ملا ذيب ديل ةيطبضلا ليكو عم لوق هرقلاب
 لكولا ةرضخ نم تنذأنسا مث اًبيرقل ةغاس كثب

 تهجوتف هجوتل اب يفرماف ىثعنا هجوتا ينآب
 ورع تفصنو 1 طلبا قايرع تاير

 ىلا اهجوتم ةيطبضلا ماما نم اًرام ةيبرع اًبكار

 ماما يلوصو درجسف يئانلاب هابللا لوقورق
 نواعللا هيحلم .يدبفا سابلا تدجو ةيطبضلا

 يلع ىدانف هدحول اهباب ماما اًنقإو ةيطبنفلاب
 يلا هتربخاف هجوتم نبا ىلا ىبلاسف تفقوو

 لاف هنابللا لق هرقب ةيطبضلا ليكو دنع هجوتم
 ىئانلا لقني ناب ةنلك ظفاحل ١ اشابلا ةداعس نا يل



 عم ةلاغشو ةيرشأ براك ىف لا بنما ىأ 1
 سي وك نم ادوخ ةنملا لا جونا ةكب الو
 ا رومأم لزنم نم يعوجر ءانثا يفو ةسفن

 نم برع يلع ىبسب شيواج دحإو عم تلباقت
 يدنفا دمحا تاكد مامأ نسيلوبلا ةيشي واج

 نا يل لاقو ةيطبضلا راوجي وناكوفالا يلحلا ٠
 نم ةثالث نينثا عم ًالا> كبلاط ظفاحلا ةداعس

 هنابللا لوقارق ىلا اورضحتل ةيطبضلا باتك
 ضعنبو لقولا نأ عم 00 تع هاا

 لَو ناب ين ربخاف كانه نودوجوم نينوأعم

 ديمو ناجيالا نم هسأر ىف سر
 قبضت لوقارإلا راو نا

 كنييلاطو مهسأر يف اضيا اوبرضنا سفيرت
 ةيطبضلا باب دحل تلصوف ل اغشالا رثاتب كانه

 انقإو ةلسارملا مزالم ىسوم يدنفا ىلع تدجو

 ةيبرع ريجأت نع ةلربخإو عفدمب ًالاير ةتيطعا
 ةيطبضلاب يدمصوةيلانييسالالا ا
 دمحا ءاكلا 1 نه بنرقلاب ةحسالا تيدا
 يلع يم نأ كو ةيطبضل اب نواعملا هبال يدنفا

 هيسدنفالا تربخاف روكذملا شيواجلا برع .
 لوقارقب ظفاحلا دنع بولطم .يناب روكذملا

 يغنون كلنا اهو بانك ةثالث نينا عم ةتابللا
 ةتلاس مث كل اغشا ظحال ةليللا نه يف ةيظرضلا

 ءاكحلا ةضواب نوهقم مهاب ين ربخاف باتكلا نع

 ىلا يعم مزه ةثالث نينا مايق يف مهيجرتو

 سيئر كفر سدا يلا يم مشل 00
 هيفكبأ مهرب ,ا يدنفا هللادبعو ةيطبضلا تاريزخت

 تاليصحتلا ملق باتك نم يللا يدنفا دهحمو

 ركا تال شيواجلإو انا تلزنو مم ذخأو

 قياف يدنفا

 ميهاربا همسا لوقارنلا مزالم مءامإو نيببل | ةهج
 ةبطلا ركاسغو كولب يت ناث مزالم يدنفا

 لاهثلا ىلع بابلا ةهج نم نيفقإو اوناك

 اوناكف نيظفحضسملا ركاسع امإو مزيت معديابو

 ةيبرعا يم تناك مث تاالابلا نيسال طقف

 فصنو ةينام امتدجو ةعاسلا يف ترظنو |هتنقواف

 انيكرف يب رع ثلث يا ةعست ينعا 5 0

 عم ةيبرعلا

 ماحدزالا ةشلو | ذه نويسموتلا 3

 ىلا انهجوت لب ةيشنملا 3 اندكما ام

 نابللا لوقارق انلصو نا ىلا يشوطرطلا قوس
 كيمو ةباب لع انقإو ةيطبضلا لكو تادحرف

 ليدانب مسوؤر نيظبار نواعملا قياف يدنفا

 تناك مسقلا روع هيب يدنفأ دمحإو ضي

 :نافعو علا يابت نانور نيمفل» انناد

 تدجو مث كانه اوناكةيطبضلايف ناث مكحيدنفا

 ناويد ماما دحل انرضحو باتكل

 خباب الا :ىيرق < نلب6 اغأب ليعاما ةدانس“

 ليكو يف كب نيسح عضحو ةيردنكسا
 ةظقاحلا نواغم يذنفا قاحتإو ةيردنكس ةظفاحم
 نيدعاق اونا5ك "تو وباشت ملق يف نالا وه يذلا

 تربخاف ل وقارقلا ديمإوع يا ديماوعلا تحت

 5 ىلع شواحلا ناب ةيطبضلا ليكو

 رمأب يعم باتك ةثالثو انا ينبلطو ةيطبضلل

 باتكلا ىلع ىدانف 2 :رضحا دقو ظفاحلا

 لخادب تدجوف لوفارقلا ىلعأل علطو انذخإو
 جنرفإو برع حيزاجم نيريثك سانا لوقارفلا
 جيراجما ريراقل ذخاب باتكلا ىلع هبن ليكولاف

 ممرما مث ةيلاتبسالل ملاببرا لجال ل
 ديب ثطبض يقل ءايشلاب ةفوشك |وررحي ناب



 ةداملا ظنا لوقارتلا نواعمو ةيشيواجلا دحا
 ةيشي وألا نا ىلع إوربخإو ناجي كانه لصح
 ناهثلا تيمواقم ريغ لوقارقلاب نيدوجوملا
 ذخا ةنوك ةيطبضلا ليكو مزتلا اهتقوبف لصاحلا

 ناب ينربخإو اوهجوتو راقنلا وذ يدنفا يلع

 الوزن دعبو ةيئزجلا لئاسملا رظنل ةنع ةباين ىقبأ
 فئاقد ةشع ردقب نانثالا اه ةيطبضلا نم

 ةلسارملا ركاسع مزالم ىسوم يدنفا يلع 3

 يف ةنيكسب ابورضم برع نبا اصخش يل رضحا

 نم رضح روكذم لا صخشلا ناب يل لاقو هردص
 نع ةنل أسف هرادص ىف هبرض نم كش ةيشنللا

 رييك ناحيه ةيشنملاب لصاح ةناب ين ربخإو ةيفيكلا

 ةفرعب الو هردص يف ةبرض ايوابروا اًدحاو نآو
 ةمسا اًبتاك ثبلط ةيطبضلا لوصا بس> ىلعو

 ريرتل ذخاي ناب هترمأو تعلط يدنفا دويحم
 يفو ةيأ ايتبسالا ىلا هلاسرا لبجال بورضملا
 نبأ 2 صخ# ىلع لخد هريرنتت ذخا ءانثا

 تبلطف جنو هر دص يف كلذك ابو رض» برع
 ذخال ةيطبضلاب بتاكلا مهربا يدنفا هللادبع
 نب ةيل انينسالاا ىلإ هل ارا لجأل روك دا لير
 هيلاتبسالل هلصوب ريرحتو صخلا ريرقن ذدخا دعب

 اها ملط لرضالا بمح مهج عمو مطوبقب
 فرعا ال ةيطيشلاب ”رينلا نيطنتسللا كا

 سل را نم[ نع نا يمال
 لباب ةلكو ادي ده اف رق بورضم نيكل

 بورضم يالا يح هركاسع نم يثابنوأ دحإو و
 ب رمل ظنا للا ىلالاقو كلك
 نييتاكلا يم ثذخإو تلزنف نروكذملا

 0 1و ني ورضملا ةيرافن نيل تا

 طقف سنن ه هيف يراوسلا يركسعلا تي تيار مةرظن

 0 2 لق لاس ةمدو يشب منب لكلا 1
 ' ار لحاي ذاب باتكلا دحا كرمإو نيرثل

 ' ركلا ةكمو هتبج يف اًحورجم هنوكل يثابنوالا
 )0ك ةيطبضلا ماما اًرام ناك كلذ ءانثأ ينو

 ةعمو ةيل ايتبسالا ا يدجنلا كب قطصم

 مسق مكح يلع يدنفا دمحا

 يركسعلا ىلع فشكلا يف ةتيجرتو ةتنقوإو يدجنلا
 كح نوكل مكتلا هنكم ريغ يذلا يراوسلا
 ام درجبف نابللا لوق هرق ىلا اوهجوت ةيطبضلا
 لاق يراوسلا يركسعلل هيلا اموملا كبلا رظن
 ناو نامدع ةنال هريرقت ذخا نكمي لل هلا يل

 000000000 دجا نإ مث ةيلاييسالل الاج ريصي
 نأب ينربخا نيهاج يلع ىبسملا ةيطبضلا ةلسارم
 نيظنحتتملا ةطر وا ةعمو ظفاحلا اشابلا ةداعس

 ضيا انإو ناجيشلل ةبسنلاب ةيشنملا ةهجل اوهجوت
 نيرضحم ملاع ةمج ةيطبضلا مامأ نم ترظن
 اًجاوفا ةيشنملا ىلا نيهجوتم يرحب ةهجن نم

 يلا ةعاسلا يف ةعيمج اذه له س
 اهنع تربخا

 يقرع ثلثو ةعبس ةعاسأ| ءادتبا نم ج

 تلق اك
 نيرضح 0 ,ذلا صاخالا له س

 د اب مم ن اك ةيشنملا ىلا اجاوفا يرح نم

 عطق تيأر لب ت ام ا امءانا َج

 يسارك نيلجرو يصكو باشخأ

 هدعل و 2س

 ةيطبضلا رومأم لزنم نوكلو ج
 لزنمل لاحلا يف تهجوتف ظفاحلا نم برفلاب

 0 هجوتي موقي ناو ينغلب اع هتربخأو ةيطبضلا رومأم

 كلب ىنطصم ىلع تيدانو ةيطيضلا باع نم

 تفيض نغسل ند ا ةواحا عدي د و

 00 نيت ْ - 0 - ناو رودس سرير : بنا ب يعرف رولا :١ و ناك يسع



 1 ةءاسلا ةيطبضلا ىلا تعجر اههوي ْ

 رجيا ءطاش ىلعو ةيطبضلا ماما نئاكلا ماخلا

 ريغص سوناف ةطسإوب ترظنو ك انط تبهذف

 ضخ الو فرعا تردق امو ثشحلا نم اد

 نقر اولا ري فيعض رونلا ثيح

 يناثف ايارع ضعبلاو مهتاسوبلم نم يرق م
 تدكان ديطيضلا ىلا بها انإب اناس

 ةيطبضلا ناطيح ىلغو ةكسلا ب مد دوجو

 يدنفا يلع سيلوبلا شتنمو ةيطبضلا لبكوف
 تنياع .امو مدلا لسفب نييبم انا ا ١
 ةيطبضلا لخاد يف امد

 ليمج جروج عدي اصخش فرعن له .س

 هلتق ةيضفب ةيمولعم كل لهو
 لتق هنأ تمع وينوي ١؟ يفو ةفرعا ج

 ةناب يل لاق ةيطبضلا ركح لصاو نافع ثيخ

 | دق ليمج جروج ناب تالسارملا مزالم ىسوم
 يدنفا يلع ظافلا ياهو ىسوم جاحلا نم لتق

 روكذملا يدنفا نافع روضحب اطاق يتلا ىسوم
 يت أي ناك يذلا نيكسملا نامجرتلا اذا لَدُق دق

 كلذب لع يل يدنفا ناهع ةباجاف كروز اًرارم
 قحب ؛يطخلا وه انا ىسوم يدنفا يلع هل لافف
 جاحلا مش دق ملالسلا ىلع علاط وهو ثيح هسفن
 اذه ةبرض اهقوبو نيظنحتسملا يثابنوا ىسوم

 صخرت دف هررق اب ءافتكالا العم دهاشل اف
 فارصنالاب' هل

 بولا املي

 امنا

 1 ( ةيواسنرفلا نع ةمجرت )

 روضحب /] ةنس ربقون [ سيينا موي ةسلج )

 سجرج لتق ةيضق . نويبسوتلا بابرا ةفاك
 ةيطبضلا نم بلط اسنرف وتالسق نامجرت ليمج
 لوا نواعم بينم يدنفا ديحم راضخا راصو
 روضخو ٠ قاس ام ةقاطنتسا ىرجو ةيطبضلا

 (اسنرف وتالسنق نامجرت رام ردنكسا اجإوخلا
 كسا ام سنس

 قالوب نم سوفن دادعن رومأم تنك
 قالوب ةعبطم يف انواع ثنك اهلبقو

 قحا الا لوقب ال ناب نيب ةفيلت راض )
 زاب ةنلارايف الرع اىدلإ 1 لمس وبك بلس

 ( 47 ةنس وينوي ١١
 دحالا موي تناك ةروكذملا ةعقاولا ج

 لوو انا ادعاق تنك 45 ةنس بجر مه
 ىذ يدنفا يلعو قداص كب نسح ةيطبضلا
 ثلثو ةعبس تناكةعاسلا سيلويلا لق رظان راقفلا
 ةمسا صخت انيلع لخدذا ( ئكرفا ةثالث ) برع
 سيلوب لوقهرق بناك دوعس يدنفا ردافلا دبع
 العلام اصخش ناب ةيطبضلا ليكو ربخإو هنابللا
 هجوت املو لوف هرقلا ةهجب السم ضخ برض



 نمو ةروبجم ةيلحلا ةموكحلا لاوحالا لك ىلعف

 ةظقيتلا نييوابروالا دض هيث باكترا يلاهالا
 ىلع يصوصخ عوبب .!دج لصانتلا منهج نم
 يلاهالل ماياعر نم ببس ىندا لوصح مدع
 ةلطفلاا وم .انجرع ةميو :نرطولا 'هالزا
 نم ضبا جرخ ظفاحلا باهذ دعب رومأملاو
 حابصلا اذه يف ةبرش تبرش ينا ًالئاق هتضوا
 ثماع امو يلوقارق ىلا انا تعجرف نايع ينوكل
 ىينوي ١١ فو ربظلا دعب ةيطبضلاب لصح اذام
 ريظلا دب + عاش ةيافلا تيبلا دين تك
 تعمس ايلف يبق ركرم ىلا بهذا نأ دعتسمو

 جنرفا تاتش ترظنو تايبرعلا ريس ماحدزا

 بعرلاو فوخا ةمالعو ةشوكنم 'نهروعشو نءرام

 متسا تنكو اهنقو تجر ”نههوجو ىلع ةرهاظ

 ريغصلا لوقارفلا ىلا يباهذ لاح نيراملا نم
 رح ادوجوم ناك ثيح تانب عبسلا ةكس وحن
 سياوبلا ةيفيواج نم نتينثا تذخأإو ريغ
 يدنفا فسوي نوك كانه نم ٍملاعلا درطل
 لح يف !دوجوم ناكيذلانيظفحتملا مزالم دمحم

 ءالوهنا نع ًالضف ركاسعيئاطعا نععنتما ةعقإولا
 ديدنتلا تامالع مهلع عهاظ تناك مهسفنا

 هلاعتسالس يل أ ةحلسا انيطعن ةموكحلا اذامل نولونيو

 صخ ينددهو سانلا نيب تفرصنا ال مت

 اطل ام اهنقوب ترظنو لاوق هرنلا وحن تعجر مهنم
 هنوبرضيو هيلع نيمجاه برعلا دالوإو هنزخم يف
 يذلا ديجم يدنفا فسوي ةثداحلاب تلءاف

 رينغ مح اذكه ةمواقم ىلع ردقي ال ةناب ,ينبواج
 ةنج نرذخلا يف ترظن جراخ انإو كلذ دعبو
 يذلا صخغلا تاذ نوكت نا مزلي اهنا تركتفاف

 7  يئابزوي رضح كلذ ءانثا يفو ةنوبرضي ةترظن

 تيسنئسا .يذلا حلاص يدنفا ىلع. نيظنتسملا
 بيل نيدعتسملا رينغلا مجلا درطل هوعدا نا

 ينوعبتي نأ ماصوإو ركاسعلا ضعب عيجم نزاخمل
 رافنا ةرشعب ماعلا انتنشو ةيوس انلك انجر>و

 00 ىلأ ةيفاك تن داك ىلإ ؟ نيخ ال ركاسع

 ك انه عوبجملا

 لصانق ثرظن تنك ةهربلا ته لبقو

 يذلا لحملاب تنك ام امنا نيرام ةتلكتإو ايل اتيا
 لوا مجرتم |ولوج ويسوملا تدهاشو هب اوبرضنا
 . ةطانحمو نيتآ هيسرم وبسم عم أسنرف وتالصنق يف
 مرظن امو مود دهني يلاهالا نم ةلجج مم

 مهاتكا نم موكسم صاخمتا ةلمج اننا تاير ردم

 لوق.هرتلا ىلا |وأجتلا نيروكذملا تاجإوخلاو
 ىلا _تيهذف ةقيقد نيرشع ةلم |ورمسا ثيح

 تدجوو نبتلا سثم قيرطب ارام ةيشنملا

 يف كب نيسح ةظفاحلا ليكو اسنرف ونالصنقب
 ةيطبضلا يف ماظتنا مدع دجوي هنا يل لاق يذلا

 تقولا ناكو تهجوتف ك انه بهذا نا ينرمإو

 ماما ادحا رظنا مل ثيحو سبثلا بورغ دعب
 يق ىلا راسيلا ةهج نم اعجار تدع ةيطبضلا
 لاقب نزخم هل اًيانوي اصخش نا تىلع كانه

 ىلا هورجرج دق كريجمإو ناديملا قيزط نبي
 ةدوجوم تناك ةتثج نا كعب تفرعو ةيطبضلا

 ةيطبضلا ماما نم موشوح يتلا ثثجلا نض
 ماسم ديرك ةديزج نم مدحا صاختا ةثالث نإو

 لعب ,نرمو لوق هرفلا ىلا لسرإو حرج دق
 يذلا شيواجلإو ةيطبضلا ىلا ةلسرا نواعملا
 يل لاق نالا ةمسا اًركذتم تسلو مهفارم ناك
 ةيطبضلا فلخ ]ولتق دق صاخالا ءالوه نا

 نيدبتهب نات دبا سي اا د رم
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 ةيفاف هل  ة
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 ظفاحلا ةداعس ىلا مدقنت تناك ةزيثك تايكشنو

 تارشوشلا كتظاعت دف وبام مل ىف اصرصتر

 وعول تربظو

 ةرازولا ءافعتسا تقو خيراتلا اذهب ةقيقحو
 ةراعلا اوددهن ذا ةيداهجلا نم ناحيه لصح

 دلبلا ىلع موجتلابو اهيلع عفادملا قالطاب

 اونلكتي ال نا هبصنمل ينارع عجر. ملاذا نيدعتسمو

 اهتقوبف كلذب نيلوئسم اونوكي الو دلبلا ةينماب

 ةنيدملا ىلع ركاسعلا موجي ةقيفح ىثنخي ناك
 لاعفاب اهعوقوو ةيداينعا ريغ ءايشا لوضحو
 يداينعا ريغلا يداهجلا مهاجيف
 ىلا ةلوهجؤت تلصانتلا راها كلش 00
 تاناض اوبلطو ءاسم يترفا 1 ةعاسلا ةظفاحملا

 نأ !وداراو دلبلا يف ةينمالاو ةحارلا ب( 11

 لبيكو اذهلف تايريدملا عم كلذ هي اوبلكتي
 ليكو ةطسإوب روضحلاب ءالوه فلك ةظفاحلا

 بلطلا وضفر نيذلا قداص كب نسح ةيطبضلا

 ةدايقب آلآ مماقالشق نم نوجرخي ال مهنا نيلئاق
 كب نايلس مث تايالاربملاو ةيبرح ةئيط مهتايالا
 ىبا كب دعسو محرلا دبع كب ىنطصمو دواد

 لوالا نيريخالا نينثالا دواذ كب يىلعو لبج
 فنيظنختملا رادكح رخالإو سيلوبلا رادكح

 نضرحب ةمتورحلا نم قارفلا نحلل نأ
 مينوغرم ىلع لوصحلاب مدعوم و دملاب تايالاربلا
 عوجرب مرشبي رخآ فارغلت رضح نيئعاس دعب و
 يناهلا ةلدابم اهتقوب لصحت ةرازولا ىلا ؛يبارع
 ناك يذلا لبج وبا دعسو ةيداهجلا نيب ايف

 ةيركسعلا رشبي وهو لوقارفلاب ادوجوم اهتفو

 مابا ]ودجو مهاب مه لاق ةيرابخالا نهب
 ىينوب ١ ١ ىلا ناجيشلا ديازتي ناك اهنقو نف ٠

 21ج

 تاصخ وينوي ٠١ يف ةناب اضياأ تفرعو 48 ةنس

 نيدايصلا ةراحن هشوفنالاب ةيصوصخ تايعنج

 ةغالبو,ةحاصنب اهيف بطخ ةيغمج اهنم ةيبرإوقلاو
 روبمجلا ىلع ميدن هللا دبع

 نرد تاصح يتلا تاربثأيلا يف ام
 ادا اقل

 نيي إم ةطسأإولا تناك ةيعمجلا هذه :نا : .ج
 نينا ضايعلا ضب فقرغإو ةيدامجلاو قاهذلا
 يبمج دالوا مهو ةيعبجلا نه نمض نم اوناك

 دومحم ناب لاقي ام ىلعو ينايرغو نيدلا ردبو

 ضيا اهم ناكيدنفا تريخ
 نافل انا رع ظفاحلا ةدافش وقوي ٠١ ىف

 تكسو ةيطبضلا 3 يشتفم لك عج

 تك انإو ةيطبضلا رومأمو نيظنحتمللإو سيلوبلا
 يونلا ناييغلل اًرظن انل لاقف اضيا !ًدوجوم
 ظنحتا ةدايز لاحلا يضنتث دلبلا يف لصاحلا

 را كيل انلدلا
 هنادي قلعألا نأ يضمن نيرا ررألا
 كلذ ىلع ًالالدتسا ىروإو مخوفشم و مغخوددهي

 اوناكنولومتي !وناك نيذلا نيعايلا ضعب نا
 اهب ةدوجوملا ةعتمالا نورظنيو توييبلا نولخدي
 نوكتس ءايشالا نه لك بيرق تقوب ةنا نيلئاق
 ظفاحلا انا ًةلئاق ةيطبضلا رومأم بطاخو انل
 كيل اذه طاق ةيلميعلا رونأم ككاو
 رومأماف دلبلا طبضب ينم رثكأ لوثسملا تنا

 سياوبلا ةيشيواج نادنموق امنا طق ةبواجي م
 يف ةلضاملا لاغالا ناب باها ليج وبا ددسن
 نيذلا م ميشناب تيوايو زوالا ناد ةضايخا
 ةداعس كلذ ىلع درف يلاهالا نايمه نوببسي

 راكفالا يف تارشوشنلا دوجول هنا ًالئاق ظفاحلا

 قف فاخاو



 يل رضح ربظلا دعب عرفا ةثالث ةعاسلا
 انجورخب رما اشاب يبارع ناب ينربخإو شيواج

 هب يراوس اضبا رضح مث ةللبلا نم
 يراوسلا الو شيواجلا هاما فرعا لو ةيرابخالا

 ناب ينو ربخا بابسالا نع امهل أسامو نيروكذملا
 دمحا مسقلا رومأبو اناف اهترح ريصيس دلبلا
 ليق اب ةيطبضلا رومامل ةدافا انررح هينب يدنفا

 عم باوجلا انلسرإو يراوسلاو شيواجلا نم انل

 هيأ فرعا )١ لوقارتلا ةيديراجب نم دأب
 ةيدم راجل اهقويو ذلوفقم ةيطبضلا ناب ربخإو رض
 جراخ اوجرخو مهحلسا اوذخا لوقارنلاب نيذلا
 ممتالخحمب تيفقإو !وناكف نيظنمملا امإو ةلبلا

 اوذخإو هوّرعو كد هجن محالس تإلماعو
 اذإو دطروالا نم مل ترضخ يللا دام هلا
 رعشن اف ءيش لياش نجن نم طبض ديرن انك

 ىلا انيرطضاف ةيشنملاب لصاح قيرحلاو الا
 ٠ اهعيمج ةيردنكسالا نا انل ليق ثيح جورخملا

 ينددهت ناك يأس نابلس نوكل رظنلابو قرت ٠

 جيراجم مهلغا ماندجو اهب اوناك نيذلا جيراخلا

 جلاب موبرض ركاسعلا نا يل اولاقو خسلاب
 نيلياش نيظنحتس» يرإوس ركاسع ضعب انيأرو
 نيتلا سارب ممويب ىلا اهنيلصوم اهيبهان ءايشأ

 اسنرف ونالسنقب
 ةفرعا ال َج

 ِ ْ 1 ص تس سيل لاقو روك“ ذملا منر ةتيرون راص )

 ايش ةنع عمت ل له س

 ثتقو يا يف كددهن ياس نابلس س

 عي ينعا وينويا1؟ موي يف ينددمت ج

 ىلوالا ةعقاولا موي ينأ

 7 ةلصاح تناكيتلا تايعبجماب لعن له س

 2 :ىينوي ١١ ةعقإو لبق

 2 اهل يتلا ةيعيجلا نع عمن ل له س
 ةيطبضلا رومأم

 اهع تعبس ام ج

 سياوب لوا نواعم
 رهاط ديحم
 ناونص يلع وسمك سيئر

 د أ دبع

 /.5 ةنس ربمقون "1 ةسلج

 ( ةيوآءنرفلا نع محرتم )

 . ةيضقب هرارقا ميدقتل دهاشلا رضح دق

 ' هللا دبع ىعدي وهو ىسوم يلعو ىنوم جاحلا
 ' ىهو ةيلحلا ةموكحلا ةيعر ةنس [/ عع ريفص

 00 لاوس لع هانب اًررتم باجا ةقينحل
 ظ ١ .: يأ اك سيئرلا

 مقب اًرومأم تنك ثداوحلا نه لبق ةنا
 " ةيطبضلا كرم نع اذا اًديعبو تالوقارلا ىدحا

 7 ش راكفالاب ناجم دجوي هنأ فراع يننا.كلذ عمو
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 رثن ينلا وحغ اهلع مومو ريلشنوفلاو'الاتيا
 ريلشنوتلاو لضتقلا انذخاف مهيف برض نيلزانو .

 مث نيبورضم مهنوك لاح لوق فلاب مانلخدإو .
 نيدوجوم اوناك نيذلا نينواعبلل لاق اشاب رنعنا

 نيرياد. انرصف ناضلا نيكستل اورششي ناب
 ربظلا دعب يكرفا 3 ةعاسلا اًبيرقثو كلذ عن

 نادنموق لوق هرفلاب اًدوجوم ناكو اندع

 ىلا اندع الو ةيزيلكنالا ةيبرحلا بكارملا نم

 عم هجوتأ ناب أشاب رع ينربخا لوقءرقلا
 ةعم تهجوتف كركلا دحل هليصوتل نادنمونلا

 بورغلا اهنقو ناكو هكولفلاب رجلا يف ةتلزنو
 لوق هرقلاب نوسكوك ويسملا دوجو ءانثا يف مث

 تفصنو ةعيراوا ىترفا ةعبرا ةعاسلا اب

 راوجب كيبابشلا نم صاصر برض لصخ ناك
 برضلا يراها لزانملا ةيروت راصف لوق هرثلا
 مث اشأب رعو نوسكوك وبسم لصاننلا ىلا مم

 ةعاسلا يف و يلزنم ىلا تهجوت بورغلا ىتا ام

 ةعاسب ليللا فصن .لبق يكرفا رشع ىدحا
 شعنملا ماد ان هاب ةيطبضلا نم هلضوب يف
 تيرف لوقوزتلا كلش ةجوتاق 0

 ةعب رالا ةهج يف ثثج ةلمج تءدجو ةيطبضلا ىلع

 مهنا يل ليقو منع تلأسف ماحلا قاقزب قرافم
 مو ركاسعلإو مزالملا نه ل وسلا ناكو نيئيم

 تهجوتف نيتيم نيزوك ذملا ناب ينوربخا نيذلا
 ظبض رشابا ..ترصو ةتلتساو لوقهرفلا ىلا
 يف موب برضلا :لبق ةياغل ةنأ ىتح نيهوبشملا

 نم ميعم أمي رفن ةياعبرالا وحن انطبض ويلول رهش
 ىلا ةلسرن اذخل طبض ايلا ايكو كل

 ركاسع نم نييثا نيروكذملا نض نمو ةيطبضلا
 عيش ىلع هبنت ناكاملا ( لاق ممث) تيظنختملا
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 نرم ةغاصل اب عاب دجوي الكت ناب ةغاصلا
 دقو اننل هب يبايو ةنع ربخم ةهوبشملا ءايشالا
 اًيركسع  انل رضحا روكذملا خيشلا تاك
 ناك عطقم بهذ كينسك ةعمو نيظنحتسمملا نم
 ىه يذلا يغونلا نواعملا الو ةعيبم ديري
 رتفدب روكذملا يركسعلا مسا ديق دارا جاوقن

 يثابزوب نايلس يدنفا ديحم رضح ةيجتونلا
 ذخاو لوفارقلاب غون ' ناك يذلا ٍنيظنحتسملا
 ربما ةينلاب يركسعلا :ضفغلاو : كينمكلا
 :ركذي ةدافا ) ررحو ماقيانلا فرظل ةلسوإو

 دجو قيرادلاب يركسعلا رورمب هنأ ) اهب
 هيرؤي ناكو ةقرو لخاد ضرالاب كيتسكلا
 طبض موي يف يتحو ( ةطبض راصف غئاصلا ىلا

 هذخإو يثابزوبلا روضحو روكذملا يركسعلا
 ايف ةظفاحلاو ةيطبضلا انربخا انك ةيربحلا ةوقلاب

 ديدحلا يف يركسعلا عضو كلذب ماقياقلا رعشنسا
 كينسكلا دجو يركسعلا ناب ةيطبضلل ررحو

 مث هنازاحم راص هفرطل هرضحي لل الو قيرطلاب
 ةنالث 'عم لوقارتلاب انقلا ويلول ١١ مو فو
 ضيا رفا نينواعم تيتثإو جترفا ةيشيواج
 نسككام انرضو برعلا دالوا ركاسعلا رافنالاو

 فو برضلا صلخ ام .دحل راهلا لوط كانه
 |اورضحربظلا دعب ينرفا نينثا ةعاسلا موي ينأث
 ىلع نيمأيلا ينم اوبلطو ”نينواعملاو ةيشيواجلا
 مدعب مهربخاف لوقارتلا رظان ينوكل محاورا
 اضيا يسن ىلع نمأ الو نيمأت ماطعا يناكما
 مهلسرا دقو مدحا لزنمل ملصوا نا يننكمي انو
 ريغ هيلديرك تييثا عم جاوقتن مدحا لزتمل
 ركاشعلا نه مهلع نمآ مل ينوكل نيمدخت#“
 ينو روكذملا لزنملاب اونكمو برعلا دالوا



 كنس رادقم اه نما

 هير ةنس نوثالثو ةثالث ج

 سيلويو ةيطبصضإ نينس ةتس ذنم نم ج
 ةيردكسملا

 اهيق نمو .س
 رصم ةيطبضو هايملا ةيلصم ف ثنكا 2

 ةنس 1! نع ةرابع ديدحلا ةكسلاو كراكلاو

 هيدنك يف .دولوم ذيمأت يلصاو يربملاب يتمادخ نم

 ديركب
 ايف فحنا لوني ةناب نهلا هفيلحت راص )

 ( هيف لكس
 ىينوي ١١ موي عئاقو معن اذام س

 هتامدقمو

 هنابللا لوقهرق يف لوا نواعم انا ج

 ةيحت ونلا تسي انم لك نينواعم ةثالث ةلمج نم

 | ةعبسب ةعقاولا لبق نمو ةعاس نيرشعو ةعبرا
 نورضحيو نيته يلاهالا اندجو ةينام وا مايا

 نولوفيو اننومتشيو ىراكس ةفصإ لوق هرذلا ىلا

 هذهب رضحي نم كسف انرصف يبارع اي كرصني
 ىناع ةطشلاو ةطقلا لآ كيو فكل
 هيمارح كسفن انك امو لاحلا بس متع جرنت
 ضعبإو غنع جرفي كلذك ايلا مرتو لعفلاب

 00 رس توتا لا يورط
 رضحيبو مهلع وا مه يواءد يف شحاونلا
 الف مصوصخ يف نوجرتي نيظنحتسملا ركاسع
 نع ةيطبضلا رومأم تربخا .كلذ لك ايرظن

 ا ا ني الز
 شتفم تربخا وينوي © موي يفو اباوج يلع دري

 كلذ نع ةطبضلا ىلا ررحي ناب لوقءرقلا

 | الك اذه ربك لو ةيعر ةباتك ايا ررحت نم

 000 اطناهلا دع تك ريقلا دسب يزن

 7 انإو هنابللا لوق هرق ةهجي ةهسح ةكرعو ناجي

 | اوه يتونلإو مويلا كلذ يف يشون تنك ام
 3 هل انه ىلا هجوت ظفاحملا اشاب رمع لزنف جون

 ”0 لا ديم ةسا نواعم دحاوو انا كلذكو

 |00 ىلا اهجوتو انكر ةظفاحلاب نواعملا يدنا
 7 انعم ناكو ًالصاح ناجيغلا اندجو لوقهرفلا
 )"0 الرصف زيلكتالا وتالسق :يضاق ىردكوك وبسم

 0١) اندجو ةعفادملا ءانثا يفو ناجيغلا عننو عفادن

 00١) ىبانلا ةناك بيسو برضنا نسكوك ويسم
 انفرع ام تيبابنلإو يصعلاب نرجباه !وناك نيذلا
 نسكوك ويسبملا قحلإ اشاب رع يل لاتف براضلا
 يثابزويلا يدنفا هلل ادبعو انا يرحن تعلطف

 تدجوف هيلول ١١ موي يفوت يذلا سبلوبلاب
 0 اشاب ربع ىلع بعص لصنالا نا نولوتي ركاسعلا
 7 رمع ثربخاف هيّوش فرطتي هيِلخ نلإو هنوكل
 7 هيكوش لوقدرتلا لخاد ىلا لخدي ناب اشاب
 0 نيسمجو ةئام وحن ةنع دعب جرخ ناك ةنوكل

 7 تدجو مث عقوملا اذهب يلع يشخيو اًيرفل ةوطخ
 7 هاكردان انيلع رضحيو اًبورضم لوق هرقلا رظان
 00 ةقانركلاب هيرضب عرسا يركسع دحاوب اذإو
 0 نيعبصا ةل رسكف هسأر ىلع هدي .اعضإو ناك انيح
 )00 روكذملا يركسعلا فرعا الو رصنبلاو رصنخلا
 7 0١ برضنا نواعملا قياف يدنفا ديحم كلذكو
 7 لصتق اهفو ةرضحم ةيرع اندجو مث هغامد يف
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 كنم عمس هنأ دوهش ضعب نم ليق سس

 فلخ رجلا لاس لع ترييقلم البف نيل

 رمالا ةقيفح نع دفاف ماهحلا

 ثنج تدهاش فصنو ةدحاوةعاسلا يف ج

 تيههجوتف رجلا ىلع ةئج نيتس مها تيدح لق

 أاهدنعف رجل ا مهمرا لاقف ةيلأشو 9 اهل

 ءارجالا 2 سي كلذ 7
 اًتقإو رذكقو ناكو ظفاحلا ةداعسل تهجوتو

 اذام هتداعس انلأسو ةيطبضلاب نواعملا هي .

 تايبرع يف ملمح لاق ثنا ءالوه يف نوكي

 مزاللا رضحلا منع لبعيل ةيلانيسالا ىلا مقنأو
 كلذ انيرجاف لصانقلاو ءابطالا ةفرعمب احابص

 الليتق نيعبرإو نينثا مددع نا حضنإو
 ؟ ةعبجلا ةليل لصح ةنا كغلب له س

 ةيفيكب اهيف مكنلا لصحو ةيعمج /1 ةنس وينوي

 نبيوابروالا لتق ىلع مضي رحنو يلاهالل عدت
 ناك ميدن ّللادبع نا ينخلب يذلا 2

 ةهج اهنع .يكحلا ةعبجلا ةليل يف ةيعمج ًالماع

 مهضحو يلاهالا يخت ةينكب اهيف مكتو يثوفنالا
 منطو ىلع ةظفاخملل |ودعتسيو !وحكستي نا ىلع
 مهوب يضل. ىراصنلا تماق اذا

 تريخ يدنفا دووحم ع يي

 ةيطبضلاب ةيويدنخلا رضحلا ينال 100
 5 ما

 اهموي ناك ةنا ينغلب اما ةيطبضلاب ةتيأر ج
 ةنطبضلا ماما ةنئاكلا رانخم ةناخازجاب

 اوجتلا اني هقاشم ةلئاع نم ةروسأ ةدرف ذخأ

 جاحلا نا تعمس غرجابملا نم تعجر املا ج
 اهنم الك ذخا هيطع يدنفا مهربإو وه ىسوم
 ةروك ذملا ةلئاعلا نم ةروسا

 شيواهلا كدده ا ةعاسلا ت تناك 3

 يركسعلا عنم تدرا امدنع بايد ديحم ىبمملا

 لأ تبا تبرهو نيحوزجلا لبق نم ةسارلا
 ةيطمضلاب قوف

 اًبيرقل فصنو رشع ىدحا ةعاسلا تناك ج

 يثاب زوي دحإو نيظنحت“ ملا طابض ةلمج نم س

 ةيشنملا لوق هرقل نيعتي ناك ام اًريثكو ةثجلا مخ

 ةسأ فرعنت 7
 كيلا نهاد ل لا نه ج

 هير يلاها نم وهو نيظنحت-“ يثابزوي هبهو

 يرحتلاب ةيطبضلا نم بتكو يبارعلا دلب هيقرش
 اهدخأ هناق ةنيرخلا كبت هل تومتم ةنال ع
 ةيطبض نواعم اهيف أب

 نويسموقلا سيئر

 نويسموقلا محرتم نم لصالا قبط ةمجرتلا نه

 جلا دبع فسوب

 ردنكسا اجإوخلإو نويسسوتلا بابرا ةف ؟روضحب

 اسنرف ونالسق نامجرت ليمج سجرج اجاوخلا

 ( هنابللا لوق هرقب
 كيما اه. س

 رهاظ ديحم ج



 مل هنا اب نونجم هبشا ةلاحب تنك ينال ينبع
 نيذلا  امإو كلذ لثم *يم رظن يل قبسن
 وا ةينام ابيرقل مف ةيطبضلاب لتقلا اورجا

 نيظنتتسملا نم ملغمو لوقارآلا ركاسع نم ةرشع
 مم ضعبلا ةفرعم ينكي نكل مأمسا فرعا ال
 دياب انناك نيذلا ركسعلا امإو تاذلإب
 اوناكف حالسلا نيلماح نيفطصم ةيطبضلا ماما

 نودذخأي اوناك لب اقلطم !دحا نوني ال

 رم دحا لك نم تابوهنملا نم :ودجو افك
 ماظتناب ةفقأو ناك ةيمولطلا ”ركاسعو مع

 امو رضخ يديس ةباغل مطباض مهعمو انتحلساب

 لطب نيلماه اوناك لب !دحا نوعنم اونك
 ةيطبضلا لخاد تنك. مث نيظنحتسملا ركاسع
 نك دع كافل نابل طق رود

 اهنورجيو ىلتةلا تنج نوذخاي لوناك ماوعلا

 نوعجر. مث ماهلا- قاقز ةهج نم رجب اب اهنومري

 : ام دنعو ( نيغ تاه ) ملوقب ليلمتو قيعزب

 نيرش موحرملا ةنبا جوز يل رضح قوف تنك
 لاو وح هلام كب نيم ديبع ملل دأب
 ةبرض نوديربي قارصت. هنا انظ ةءارو ير

 ةظفاحلاب مل وتيس ا

 نأ بلط 0 نوعنتقي |وناك اف نواعم
 نك نإ نفي نإ هنلط" ميممبو .ةنانلا هارب
 ةضواب هتلخدإو هت ذخا اناف هوكرت مثال ما اًريطم
 اهنقوو قافا قح ءأم ههجو ىلع تيشر و مكحلا

 نوجت“ نبيواب روا تاير ةيطبفلا |ورضح
 مهيقباف ىثنم ةلياع نم ما موقب لاجر معمو
 مطوزن راصو ةلاحلا تهتنا ىتح ةيجتونلا ةضواب
 ةفرعمب مالح مليصوتو تايبرعب أ مموكرو
 انوا وتالسنتب دينك مديل يدنفا نسح

ثا يع اواغفو 0 اوفاخ
 

 )000, نيحورت نيبلا اضيا تباب ناكو ةيطبضلاب

 0 3 اوجتلا نم نيض نمو نيدلا زع روبإو ةمدخ

 - كنب يدقق نم شتفوكتي ىبسب صخخش ةيطبضلل
 3 ةببرع ترضحلا ةلاحتا وده دعبو هينويل يديرك

 0 اب ةلتو روكذنل
 اا لسوأ تيوس جاحلا فرت له

 0 دك مدام هدراركس
 3 : 1 نولنقي ممدهاش امو مهفرعأ م عز

 000 الل ول يذلا مدا دم عت
 0 هل تلقف بوهنم شنع ةعمو ةيطبضلاب 7
 00 ةونلا كدييو طابضلا نم تنا يدنفا ىلعاي

 032 1 0 ًالئاق ينباجاف لصاح وه ام عنماف

 اس نم ليمج يحرج فرعن له ٍِِس

 ظ ةيطبضلاب' ًالوتتم ةتيأر لهو
 0 أر الو ةنص الو اًنأذ ال ةفرعا ال 3

 )00 ةلمحلاب لق هنا موي يناث تعبس افا 0
 70 اهجراخوا الخاد ناكنا اهتم تسل نكل

 ا"  ةيطبضلا لخاد اولتق نم ددع لعنه ى
 "'  ةعبرا م ةيطبضلا لخاد اولتق نيذلا ج

 000 ةلماراركاسع دحا مل لئاقلاو اييرذلا ةسمخ وك
 0 ظ ق هلجرب مثدحا رض ةتيأر اذا تاذلاب ةفرعا

 4 موف هعنمال ةعارزب تقلعتف يغسل اب رخالاو هنطب

 1 ظ تثبرهف هركذ قباسلا بايد ديم شيواج ا يلع

 00 نال امانآ نا اهدعب يغلب مث قوف ىلا
 0 اهب اولتقو ةيطبضلا اولخد نيحور#

 00 ىآ تعمس له ةيطبضلاب تنك امدنع س

 ١ لوقي ةيطبضلا لخاد يوابروا عدج تبأر
 7 يلتق ديرب نميفع نوعي ليكولا نبا طباضلا نبا
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 2 نريد ريشا او

 ىبنوي ١١ موي نم يبرع 4 ةعاسلا يف ج
 لوق هرق. 0 ةيرابخا ةيطبضلل درو 1 ةنس

 ةروك ذملا ةهجلا يف ةكرعم لصح .هنا ديفت هنابللا
 يدنفا يلع ةتبعصو ةيطبضلا ليكو هجوت اهتقوبو

 ةعقاولا لحل سيلوبلا شدنمو رظان راقتلاوذ
 ضعب ةيطبضلل دراوت ابيرقل برع ؟ ةءاسلا مت

 مهنطنم ذخا لجال سيلوب ةيشيواجب,ةقفرب يحرج

 ينو مث ةعبتا لوصالا بسح ىتثنسال ملاسرأو

 لولا ىلعا يف ترظن ابيرقث عير الا ةرشع ةءاسلا
 نرم نيلزان نظف رت كعملا

 ةعقاولا لحن نيهجوتمو نيتلا سار قالشق
 ضعبلاو ةحلساب ضعبلا ةمظننم ريغ ةكيهب وناكو
 مممامإو تايبرع بكار موضع و ةيلش| ريغ نم

 من ضعبلا يلاهالا نه رينغ عج ملخو

 تيبابن نيلماح ضعبلاو بشخ عطق لماج

 ( نيبلسملا ىلع تماق ىراصنلا ) ملونب نوقعزبو
 ةلاحلا ترظن الف طق معم طابض دهاشي لو

 تلسرا اهتقوبو ماهبأ يل لصح ةفضلا هذهب
 ناك هنا ثيح هلزنب ةيطبضلا روما ةيرابخا

 تبسلا موي يعا اهموي سما نم ايعلا عدا

 ةفلّؤم ةيعمج دفع نأك دقو 1 ةنس وينوي ٠
 دعسو نيظنمتس لا ةطروأا ماقياق دواد يلع نم

 يثابكب ينح دجحإو سيلوبلا مافياق لبج وبا
 دبعو دياز يدنفا دمحإو نيظنحت-ملا ةطروا

 هذه تناكو سيلوبلا ناطباض نم يدنفا مدرلا
 بالا لع ةنينرع ةرانفلاو كرا ١
 ا كللقو نيغايب وفشل رار
 نكي ملف ةيطبشلا ليكو اماورلل دحا
 00 ل رظنلتضوالا راش اناس ناك
 رومأملا تعب ةيعمجلا جو رخ دنعو ةيطبضل أب

25-١ 

 جازملا فرن“ ينال هركب رضحا ال انا لوقي

 ا ةسقاولا موي فو اذه ةبرش ذخا يدصقو

 ا ربخ ينتأي لو عقاولاب ةيرابخا هل تلسرا
 او ةعقاول اب هتربخإو هلزنا يشنب هجوتلاب

 0 * لصاح ثيح ةبقاعلا نم ىثخي

 كانه لولا فنأإو نابع ةنا يف ربخاف ناهي

 او لزني ردقي الوهو ةلاحلا رظني ةيطبضل اب

 ُغ هتدجو رومأملا لزنمل تهجوت تنك
 ناطنق سبال ريرس ىلع اًدعاق ةردنملا ةنزخ

 مم دحا مني و دياز دمحإو يقح دمحا هعمو

 لاسراب تلغتشإو ةيطبضلا ىلا تعجرف يعم

 ١٠١ ةعاسلا مث مريراقت ذخا دعب ىنشتسملا ىلا رجلا

 نيباسم' يلاها نم جرجلا دورو دبازن اًبيرفن

 مر دعو ممسانجا فالئخا ىلع نييوابر وأو

 نيظنحتسم يراوس يركسع ةيطبضلل رضح ةعاس
 هلوخد درو .قطنلا مدع ناّئو جورج
 ناجيش اهب نيذلا ركاسعلا نم لصح ةيطبضلل
 فنا تدراف اهب نيدوجوملا ىحرجلاب اوكتفو
 بايد دمحم وعدملا ةيشيواجلا دحاف ميعنمأ

 شوطرخ علط ةيطبضلا لوقهرق طباض نيعملا

 ترجتسا اهقوبف يرض دارإو ةيقددبلا رمعو
 ةيطبضلا لوق هرق رادكح هيطع يدنفا ميهارباب .

 انافكي ةيظبضلا لخادل ةوقب ينعفدو ينذخاف

 قونل يعولطب ركاسعلا ىلع هبنو ةيكلماي كتم
 روكذملا لحلل تعلظو تبرهف ةيجتونلا لحم
 هركذتم تسل ةراكب سانا ! دوجوم ناكك اذ ذإو
 ةلهج نرم ناك فصإو كب نيسح نا ريغ
 علاط انإو دعب ايفو ةلاحلا دهاشو نيرضاحلا
 يذلا يدنفا يريخ دمحا ينتحل ملالسلا ىلع
 اضو ةيطبض يواءد مق ةراظنل اًيعم ناك



 قراصنلا مادخ 4 نيلئاق راما ري
 ةهرب نه يعم ناك ليمج جروج هجاوخاف

 نيعطاق نيظنحتسملا انرظنو ةيوس انمدقتف
 فكتيرخإو تييابنب نييطستم مم نفعيلاو هم جورخلاو لوخدلا عم تاكرح نودبيو قيرطلا
 ىرخأالايو .توبن رديب نيلماح دحإو كو مس

 عراش فارطا ىلا انلصو امدنعو انهدفتف 9
 1 ماعلا ةرثك ببسب فنن ناب انمزتلا ناديا

 برق هجوتلل ةصرفلا انفتغإو ةكسلا تعطق كلذ دعو كادوا عرافد عرش طيحو
 نيبتمو ةيجتيونلا نيظنحم# انيلع اويجي تيروج عدي لحم برق ادلوصو دنعو ةيطبضلا
 ينوشفد ةيشي واج نينثإو تيقزناف طقف ةهنشلا مديب ضعبلاو سلا مم نيعضإوو .ممايقدنبب
 نوب رضي نيظنملا ترظن تفتلا امدنعو ليمج جروج نع ديعب يمفن ترظنو ينوصلخي لجال
 فيصرلا ىلع عقوو ةيقدنبلا بعكي هبناجي جر وج
 ىنهل ١ هلجر نم ةرحب نيظنحت# لا دحا .ترظنو
 ةيقدنب قلعمو ةيطبضلا ةيحان ىلا فيضرلا نم
 ن. اناث تجرخو هترظن ام هدعإ و هنتك ىلع
 ءاسملا نم 1 '/. ةعاسلا تناكو كركلا 9

 اجإونملا دنع !دوجوم تنك نيموي دعبو
 هنا لاقو باش كانه !دوجوم ناكو جروج سيعتلل لصح ام هل تيكحو .نءزملا ناو هيب

 ةلج دهأشو ةيطمضلاب ا[ئينلم ناك ةنآب ١ ربخأو

 دعب الآ برطا هنكما امو نيظنحتملا هيلع اومحللو نري جردلا ..ىلع خلط هلا ىتيحاو ادع

 ملم نأ ةسفن ربظأ ام
 بترظن ؟ '/ ةءاسلا موب ىلث حابص فو

 برق فيا تراظنو مدلاب نيزطام ماهبلا كثثج

 اولاش تايبرعلا هذه نوقوسي ن؛ذلا ايني زيز تسبب

 أاهادحا يف اهوعضوو ةثج

 نيذلا نيظنخققسملا ةفرعم كنكم له ىلا

 كرار 8 منع عرب كبأ

 ا يذلا نيختل ا ةفرعم ينكمم ج

 0 011 سلو كسلا باب ىلع انوجوم
 ديزأو جروجهجاوخلا اوبرض ن.ذلإو ينوقزنءذلا
 كنع كرمخجلا قاقز يف ترظن يفأ ةقلق ام ىلع

 نيذلا ركاسعلا رمأي نيلؤزغسملا طباض ي وجر

 نيكاكدلا |ورسكي و اويرضي نا قاقزلا يف اوناك

 ثيحم رظنلاب طباضلا اذه فرعا تنك ينإو
 ا | راقت نك امادتع ةعم لغش يل. قبس

 )و ةرجالل تاهبرع بحاص ليروم هجاونخلا
 ةمسا فرعا

 جرخ مالك نم خرف امدنع دهاشلا

 اد
 ليلجنا فسوي

 ةسلجلاب 8 ةنسربوتكا ؟1١ ائالثلا موي يف
 روكذم ا ونالسننلا نامجرت ليمج يحروج لققم ةيضق ىف اًحابص 1١ ةءاسلا اسنرف وتالسنق «نرامجرت راجم ردنكسا بانج روضحب ةقعنملا

 نواعملا همالس يدنفا دمحا راضحت“ا راص

 يتأي اك لثس نيبلا هقيلحت دعبو ةيطبضلاب
 «كنبسو :تلتعنضو كسا طم نم
 ةيطبضلاب نواعم ينإو ههالس دهحا يبا َخ

 روت | ةلولخم كتانواعم نع فقأ: .س
 مومعلا ىلع 67 ةنس

 ش 5 70 ١ 7 سوس ني ف ب رنث 6 6 نوب (> حارسا ىف 1 جيت | زيا د قا نا 2

 55 58 ظ : 5 7 0000 ودعا نط دوجتا ِ نيس د ةوييرت را 100 "< نجح نيك "1 . 20 201 يني نام 0 7 الل 10000 1

 -- 7 1 5 1 15 6 ال .! وس 1 0 مآ ا 210 2-7

 اع را
-070-- 71 

 دس ندع ناك نحيل اك

 ا يد



 دعا

 اذه مدني نا بحن ناكل 4+ ةسونوي 3 ١١
 انك سكعلاب لب تقولا كلذ يف هدض يتلا
 اشاب رع ولتداعس هسيئر 5 نم ًالماعم هآرن

 ةينسلا ةميكلا نإو ىتح رابنعا لكب ينطل

 هضرم نم ىنشي اهب ةددحم ريغ ةزاجا ةيمنم
 ةتاءاعم راص راصنخالابو اهتمب هتابترم عفد عم

 تاما دخب اريدخمو اًماق نيمإو قداص مداخ ةاماعك
 يذلا ضرملا ببس هيلا كشلمو ١٠١

 ربشأ ةبس يضم دعب الآ كلذ نك اء
 ءاسإو ىتح ىوكشلا ةمئاق يف ربظ هسا رذقيحو

 ناهرب لكق ناليس ىلا لوفن مولا نيدلا هاو
 هذه نم ةمسأ عفر دق  دساف وه هدض ياي

 اوأدتبا انيح عيبرلا دحل نجسسلا يف ينبو ةباقلا
 لجرلا ةلماعم بجي اذكه لف ناث ىبتغ
 مدقتي يك روهش ةتس مزلي لهو ةقيقح بنذملا

 لجال روبش ةنس مرلي لهو تا
 ١ . | اهريرشن

 لماعي نا ىوس سلجلا نم محرتسا ال

 نانو رلادع لكي ليت
 نا ةلعجت ةمكاحلا هذه نم هتئربت دنع لموا يفاو

 ةينسلا ةموكحلا يف هتفيظو ىلا ةيناث ةره قري
 فرشو ةنغ لكب ةنس 18 هم اههدخ يقأا
 ىدل مولعمو هن :كفح |يسح كلذ ةقادصو

 ةئربتي ةصالخملا ةمت دنع ايجار اذه ماعلاو صاخلا

 لك نرعع ةيفاكلا ةئربنلا هل .ىطعي نا موهتملا
 هيلع تايجونأ يتلا ت اآارتفالإو تاكشتلا

 ( لانش سول ةداهش)
 2 ةنس بوكا 2. يف

 نييدوهنملا هيطع مهاربأو ىسوم ىلعو ىموم جاحلا

 لانش سيول ةمسا نا دافا ليمج جروج لتقب
 هفالخما دعبو ةنس 4١ ععو رازج ةتعنصو

 سغيرلا ل أوس ىلع بواجةقيفحلا لوقي نابنيبلا
 ربظلا دعب ةلالث ةعاسلا برق وذوي 1١ يف

 هأورفوج هجاوخلا يعم فرط نم تلسرا دق

 قلل نزول ترام دعا لعأل هللا زوزو لا

 بحاص يباعحا دحا عم تلباقل يعوجربو موي
 لصاح ةناب ىفربخا يذلا ريلي وعدملا ماها

 يقيرط لبكا ال ناب يلع راشإو دلبلاب ناجيف
 اللورد ةجاوتملا نم تاباثثو .ةمالك بمس اذ
 الراو ةنارمأ نع هان الا ىل ل اقو ذيك رسل

 عمو ديعب ىلا حرت ال لتقو برض لصاحو

 ايسج اناجيه ترظنو يتبرط تلوكآ كلذ لك
 لاقر سلاح لا كمر اع كاك
 سيل ةنا ترظن كريجلا عراش ىلا لصوي يذلا

 سيلوب | دوجوم ناك امو ينيرط لاك يناكماب
 يذلا طباقلا : كريتلا تايدحا كح

 ضعأ ةتقوبو يجو ىلع قصب يون ناك.

 غي حر هل الئاق اساف برع ءانبا نم دحا
 دلبلا ة اولخد برعلا ءانبا هتقوبو ةيهاد

 ن٠ اهوذخا ينل ١ تميبابنلا مهديابو اجاوفا

 اوناكو كريجلا. برق هي ةنئاكلا نيكاكدلا
 باب لامش ىلع يذلا ريغصلا بابلا نم نورعي

 ناك يذلا طباضلا تربخإو تهجوتو كرمجلا

 كينعي ال اذه ينباجاف كريجلا باب ىلع يون

 ند..اًرينغ اعبج كريجلا باب ىلع ترظنو
 ريازنهو راشوت تاجاونخا ,,لمج نمو نييوابروأ

 لخدا نا تدفعإو لصاح يذلاب مغربخإو
 نكل ينلضوي نا لجال اًرامح تذخإو دلبلا
 برقا ءابا كغ كرا نك رثخلاو



 لاقي ناب ةلطابو ةغراف ىوعد يف اذا  جلافلا
 ادع د الولشم نكي ل ليدتق كب ةذيسلا نأ

 ليف كب ديلا ناب: ةلحإو ةري تبكو ررش
 ةبساملا مدع نم اذا وينوي ١1 يف الولشم نك

 فرظب يلاحلا ضرملا مرج نع نالأ نهربا نا
 ةلماك ةنس نم هيلع يضمي نأ دعب ةنيعم ةعاس

 ديسلا ناب معي نا ردقي هدحو هللا نامزلا نم
 ةنكمح ناك ناو ما اضيرم ناك ليدنق كب

 نالا 1465 ةنس وينوي ١١ يف هتيب نم جورخملا

 ىلع ردقيو رساجت ضرالا ىلع ناسنا دجوي ال
 نا ىوس نالا انيلع ىتبي ال ةلاسملا هذه لح

 بحإو  ةينالا يتاصالخ راصنخالا هجوب زجوا
 ىلع نيقفتم اعيمج انناب هسفن تقول اب دقنعا نا

 مصخ ا نم ةبنالا هجوالا لوبق مدعو ضفر
 ىلا محا ل ليدنق كب ديسلا ناب ١

 ىذوي ١ يف ةعمج ا موي ةيطمضلا

 لا فلا ذاع يذلا نصل نإ
 ةلتتلا ثايرجاهب قلبت ال

 نيدهابلا نم طقم هر ز مش نأ .؟
 ها ليد للي عيلان ما نع ل
 ةنيدملا حرابي ناب هل ظفاحلا رما ىلع

 ليدنق كب ديسلا عم مدن ةثداحم نأ 4
 ةيارس نكت م

 ةيطبضلا رادب ترج يتلا يا 0

 هروضحو ظفاحلا رما بجومب تناك و ينوي ٠١ يف
 تلصو يتلا ةثداحلا :نع رابخالا نا 5

 نادم ذب نكد ١ ليدنف كب ديسلا ىلا

 هشارف كرت ىلع ةريجت يكل ةييظعو ةهيسج

 نكلو ترج ةحبذم نع طق واعي مل مءأو
 ةطيسب ةرجاشم نع

 0005 رسل نب يذلا نامزلا ني
 ١ آلم اطأ كب يذلا تقولاو ةرجاقملا ثودح

 ٌّ ىرج ةنأب هل 0 دحإو الو جيراجم عوقو نع
 8 ب <« ذم

 ا 1 لا حا ها
 ' ةيطبضلا رادب

 ١ ثنج حرطتت ناب اهب يدلك ةاورلا نأ 1
 )0 0 فقأت دقو ةعرتخم ايلج يف رجلا ىلا ىلتتلا
 نم اههتيجت راص نيذللا نيصخشلا نم تضفرو
 ةيالم

 4 هنا كلح

 )000 1 رع ليدق كب ديملا لا :لضوا
 ةرجاكم ىوس ري مل هنأب هل غلبت يذلا ربخلا

 هل لاق دحإو الو ى> نابللا لوقارق راوحي
 001 7 ةليفلا رادب ترج يتلا ةلتنلا نع
 ناو غش لكب ةءاسلا كلت يف اضيرم ناك
 اا 11 وأ كيحب جرخي نأ ةعنم ةييبظ
 بجوت الو ع اهعاذ لم يف هيلأ تلصو

 : بارطضالاو قلقلا
 ال0 ىاللا ىلا نم اذا حدا

 .يوذلالو ىتح سانلا مالكل تفنلي ال نا ةصرفلا

 0007 .نافرب يدنع انه  ةييئملاو ةيبضخلا راكقالا

 000 سلجم ماما 7 ماو | هدحو هيلعو
 هيلا راني و لزانتي نرا ةهوجرا يذلا يللاعلا

 ُ ضلأ نرمي دا عا

 : تاحاضيالا هذه عيمج يف هناب قتل ينا

 ش نع يدرج ما ىلك عيملت ىندا الو ىح دج

 )دلي دبسلا ىلع اهب يزتنللا ةيئيسجلا تايكتنلا
 .ةثدا> يف ظلاخأ ناك ول ةنال_ مصخملا نم ليدنق

 000 اولعقي نيلاع مع

 1 : نم رثكا :لضانإو عفادا نا يننكمي ال اذا

 7 - هنأب لوقي نم دحإو الو دجوي
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 قبب ايدين“ يل مراشقما بغرا تيذلا
 يب راد فورظلا نه اًرظنو هيلع ءانب ةيضقلا

 مالعتسالا لجالل هردتول لأهل اسرإو عروبارلا
 انا  ندنل ءابطا نم حلافلا ءاذ ضارعا نع

 بييظ راض“ ىوس يكب : ةصرفلا نهب طقف

 عم ةماقتسالاو ةمذلا نسحب فصنملا دحإو

 هعاب لوطو ةيلغلا هقراعمو هتاراينخاب فلفل

 اهذاخنا نكي ال نآشلا اذيب ةتاروضن نيا

 قتحمو نتن. يفنأ رابعا لكب لب ةنخلا ةجوب
 نم ابيلع دانتسالاو اهرابدعا ريصي ةتدابش نأ
 نئاكلا فالئخالا نهربا انهو  ندنل ءابطا

 ةيفيكب ةنيابتملا ةقيرطلا عم ةييطلا ةداهشلا ةيفيكب

 نم ىبسملا سلجملاو ياحلو مصخلا نيب اهيدقت
 روضح ا ىلا موهتملا فلكي نا نودب لكشن مصخلا

 يماحلا نوكي نأ نودب تنزو ثدفعنا ةساجلإو
 لوب ضفر مصخ إو - ادوجوم موهتملا ا

 ىه اذاف ب نيموقرملا ءابظالل ناث قاطننسا

 ةهوبشم يف ةداهشلا نه ناب حتاوو نهربم

 بودملا بطلا نسكفل او بة تايدوصخب

 داقعنا تقو يف هروضح راص يماجلا لبق نم

 م هقاطنئسا 8 هيوم ةماتلا ةسلجلا

 0 موقي نار ا

 يبذلا ناهربلا نالا نمقمنل هلع دنتسم ناث
 3 نم ىصيخ الوا - نمرلا ني كيذا
 ةناب انهون ايسح كلذو يدجنلا كب قطصم
 هدحول هلوقب ثيح هنداهش يف ةيوف تاهبش دجوي
 يف جورخملا ةنكمم ناك ليدنق كب ديسلا ناب
 ليدنق كب ديسلا نم ضفتنا دق -وينوي ١١ موي
 نم هبلط راص هناي هانرظن دقو ةيححلا نمو

1 

 . قيذلا ىلا هاطعإو بسلا موي ليدطق كب ديملا
 ملافلا ضرب ةصنخلا تاجالعلا هيلا اموملا كلب
 جاع ن نأ هب ادنبا يذلا تبسلا موي وه اذه)

 هله .انظبا ( ريعلا ةياغ قحت هرم لال ارم
 اهناهتمإو انموك م راض هيعا ضرما أله ةمئافلل
 محاستسإوت ءابطا ةعبرالا نم لوبقلا اهزوح عم
 رع نح نيو ءابطأ ةميسلا اما - اهايا
 مل ةجاعملا نه ناب طق اودجي ملف ةينسلا ةموكحلا

 ضرملااذط لب يللشلا ضرملا ريغب صاخت 0

 نان دقتعي هدحو وه يومعلا بئانلا انا

 جتانلا داب ةصئخخ يف تسيل هلهتملا تايزعلا
 حويو ررقي فالخلاب نوسيروم روتكدلا اما
 األ لاجمل مم: دوننلاو ةلهسملا عنابرشلا ناب
 لب ءامطالا عيمج هب رم ايسح جالعلا ةموادمو
 ةريجصلا ةياعملا تاذ يف ليدنق كب ديسلا ضرم

 يرسي نسح بييطلا  جنانلا ضرا. ةيعضولاو
 كبادبلا نع شريم 1ع و دلل ناد
 مونلا كلذ يف ىللش ضرب بيصا دق ليدنق

 اًرظنف شارفلا نم مايقلا نع ةعنم هنأ عونب
 ناو يرورض رما لوا يف ةماتلا ةحارلا نوكل
 ملتاعنو ربلق ويتوب ١١ نم ينانلا مويلا يف ضرملا
 ىنطصم ناب دقتعن نا بجي ىلقعلا نم اذا ةوقب

 ناك ةباردلا -نم ةلقا ولو هنع ناكذا يدغللا
 لكي عنمي نا هنعانض تابجاوب موفي 1 30

 آ١ يف جورخلا نع ليدنق كب ديسلا ديدن

 رانا نق نال يرفسللل نم اذا ناك
 لع الو ىقح لوضحلا 'نكمي ال امدنع ةطقنلا نه
 ةدانغب هاذي ىماك هيلع ةذاهثل وال نين قدا

 اوندعا نيذلا ءابظا ةعبرالا

 ضرمب وينوي رهش هل ليدنق كب ديسلا ةجئاعب

 ةدابش 2 ةقفاوم مآ



 || تأدتبا لاحلابو سانلا ريهامج ىلع اهجوم
 : 2” تقولا كلذ ين ركاسغلا راكقا اما ب ةحيذملا

 0 ب قشي ن 3 0 اي ةنس وينو ا روهجبلا اوكراش ماب برغتسي الو ةفورعم يف
 نطولا حتاوص نع عافدلا .ىوعدب بارخمنا ىلع ع اكل _ .يدادعالا ضرملا اذه مدقل ةدم يف

 م لفاسالاو نودلا .بعشلا نإو اك نيدلإو
 ِ وناعا نيذلا ةنيدملا ةيطبض م وهل اولا نيذلا

 07 ىراصتلا نأ |وددِجو اني كلذ ىلع

 ب نيرشك م]تفو مهلع صاصرلا قالطاب

 39 لددسلا دانتسا ىلدا ا ا: ديعدافم ةنأب قا

 قح ةدودحو ةنيعم تناك ةحيذألا ناي قدصنلو

 دجوي ناك ةناب هيلع نكترن .ناكترا لقا الو
 ةنهو ليدنق .كب ديسلا نيب ةيمولعمو .تاقالع

 يفو ةلأسملا نه نالا انيلع ,قبي ت ثداوحلا

 ناكر ادتملا اذهب .ليدنق .كب .ديساا .نا .لها
 ةعمملا ناكم ىلا رضحي ىل هنا ىتح ال ما اضيرم

 جل هلأ تالضصو يتلا بتليشلا صهفنل لوا -

 ياثر نب كلدي نتالدل - كاجول يب
 هجوتي نأب ظفاخلا:ةداعس نم رمالا ل درو ةنأب

 نبا ركذتي الف ةتداعنالنا تتكرتلا ناكمرفللا

 هي نيصنخلا نيزيخأم ةثالغأ ءالءوه نم تارم

 ةجاشم لوصح نع ىوس .هوياعي ) نيذلا
 ةيظفلا للكو عم ظفاحملا ةداعس نإو طقف

 عرجتاشللا ناكم ىن:كانه دوجوماةيزكسعلا قبزقم

 ل يح ةنييح اولا اني نك ان طق

 نال اًرظن.شارفلا كرتو جورخلا نزع عبو
 ةطيسبو ةفيفط رادنملا اذهب يتلا رابخالا

 ءابطا ةعبسلا قتيرقتلا ىلع :تالك.ضعن رثكتأ
 ءابطالا عيمج نيب ايف ماع قافتا دجوي 0

 ١ مرشحا .نع اوررتي نا اىردق ءابطا ةعبسلا

 : ليدتق بعلب ىيملاب تددجو ةنياخ تامالع

 ” اذه هيلع تبجوا ديكات لكب ىلا تامالعلا )

 7 ؟ليظحالب نا اور دق مغإب اودقنغا مغاو ( لاح
 0" نرافلا هجو ىلع نيدنتسم ضراقم هناي ةنع

 7 ' ةشهدملا ةصالخلا نوفدريو مونلا هدوجو نكملا

 | ذل الاغ نكم ىبلا :صضراغم ةنا ثيحب وتب
 )00 لمالك ةنس وينوي 11 يف فضرملاب رهاظت
 ّ اما اهاذب .يف ةضالخلا .نه ناب انه ظحالل
 نا .نكمي ال نكلو ةيقيطنم ريغ .ما ةيقيطنم نوكت
 تاظحالف ب جيرشنلا نف تحت ةلخاد نزح

 نابررفن .ةيجيرشتلا .تامالعلا ىلع .ءابطالا ءالوه
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 نولوتي ىرخا تانلكبو ةرهاظ نوكت يف ةفيفطلا

 0 ىلع لصاح ةفيتح موبلا ليدنق كب ديسلا نآب
 )0 ملافلاب بيصأ لجر نع ققحت يتلا طورشلا
 70 يتظحالم ديفا انا س 1447 ةنس وينويا ١ يف

 00 00 كلا ليت عم زيكرت ءابطالا .ناب
 ' نكمالف # ةيلجو ةرهاظ :ةمالع ف يتلا دخلا

 نم ةمالعلا له تلذدحؤول دقو: ضراهلا هجو اذا

 هرظن عقو رتلهو لوا نم نوسيروم روتكدلا
 ١ دس ليشتا كليدسلا لع

 1 -عزه فالخ تالظحالام ةدع يدنع دجوي

 اهنع ريزتتلا نكميال يقل ١ ءابطا ةعبسلا ريرفل يف

 زاشتنا يعادل ارظن.ردكو فدا: لكب كلذو
 ءايطا ةسمنخلا ما ةعبرالا عنم يذلا رفصالا جرلا



 | دقح دنع ةناب اضيا انه وا  اهرابنخا بسلا
 ملكت ليدنق كب ديسلا ناب لاق ةيصاخلا هجو

 يذلا اذه وذوي 5 يف مدن عم ايرسو اليوط
 ةيحللو قداص كب نسح ةداهش نم نهربت
 نسح الو هضم ال ل امينحا ةبارغ لك 00

 ةناب نالوتي لب وينوي 5 يف ناك ةناب نالوقي كلب
 ينعا ةعقإولا ثودح لبق مايا ضععبب 58

 كرتي ناب رمالا ذخا ميدن هب يذلا هسفن مويلا

 ثودح لبق مايا ةيناث وأ ةعبسب يأ ةنيدملا

 اًتلطم لوني يناثلا هقاطنتسا يف همم  ةلزانلا

 قحوينوي ٠١ يف وأ وينوي 1 يف مدن رظني م
 رمالا عم ظفاحللا دنع نم جرخ يذلا مويلا ذم

 ىه يذلا ةهج نم امإو # ةنيدالا كرتي ناب
 ميدنو ليدنق كب ديسلا نيب ةثداحغلا نع يرس

 نإو ةيطبضلا راد ماما قيرطلا يف تلصح اهنإو

 كلن كيسلل اقنارم ناكيدلا قداص كب نسح

 تيهتنا انيبل ةناخازجالا جراخ سلج ليدنق

 قفار كاذ دعبو ةماما ترج تلا ةثداحملا

 ”يث نكي مل اذا تيب ىلا ليدنق كب ديسلا
 سيل هجولا اذهررقإو رظنا نا تدرا - يّرس

 ةينيكلا 00 طقف لب نيدعإو هب كسمتا ل

 نا لواخي مصخحلا ثروحح ةخيت صل| رغلا

 ىوس نعال ب هاوعدو هت ١ ارتفا اع كسلا

 ةمحللا ناب دف يتلا فو اهدحول هبحملا ةداهش

 ؟ يف ةيطبضلا راد يف ليدنق كب ديسلا ظن

 اما ب هربت |يسح ةيذاك ةدابغ ف نهف وينوت

 يف هليبس قالطا راض يذلا نوما 3ك

 ةيعبجلا ناب إوق دصي نأ إوبغر عيمجلا نإو ةعرتنم
 اهتيعب يف ينوي ١١ يف تبسلا موي تلصحخ يتلا
 جعل ظفاحلا ةداعس ا رمالاو ةحرتفملا

 ٠ ةملختملا تاليصننلا عيمج نمو علت الو دجوي ال
 هنستو ليدتق كب ديسلا ريرتل دضعت

 ةلسرا ظفاحلا ةداعس ناب ةيململا ءاعدا نا

 رض نآب ليفي دبلا لف رثألا بي يل
 ظفاحلا نم ييذكت دق اضيا وه ةعمملا ناكم ىلا
 نيالا قكلا هناي ةمالس اهاوز يلإ ةياكحلا نإو

 ا 1 يو ناب ليدل كب ديلا سن
 يتلا تاقالعلا اما _بيذك ةيلكلاب يف رجلا

 0 1 نو لبطق ركل ديسلا كفي تناك
 نهربا نأ يضتثي ال ةنا نظإو ةيّرس ةلاصا

 هاربو تاتابثا دوجو مدع نع مدقن 5

 ديسلان إو ةدودحمو ةنيعم تناك ةلتقملا :ناب كديفت

 ااغب ضارغا ضعبل كانق دهر ل ل
 كب ديسلا نتي: تالصاإومللاو تاقالعلا نإ

 اًدج ةركعتم تناك شورجلا ءاسورو ليدنق
 اذبم تماك سيلوبلا ىلا 'اهاظعا يلا سايالا ناد
 دبي اشاب رع ةدانتو ةيدشو ةيراط زادقا
 ةحارلا ظن ةناباتفإو .ليدتق كلب ديلا طاخد
 دجو ةناب لاقو مدقن دحا الو ب ةنيكسلاو

 كب ديسلا ناب ديفت ةبلك ةنم عمس ما ةررحم ةقرو

 سكعلاب و # ةنيعم ةحيذم يف ةيمولعم كدعليدنق

 تناكراكفالا ناب نوقدصيو نودقتعي عيمجلا
 ةحيذملا ثوذح ناو ةبرطض. رطاوخإو ةجثم
 هنا ناوعلا اذه نع ةئشان ةيعيبط ةجتن َتَ

 نيكسلا ةبرض ىتلن ام دنع ناجم نا مولعم رمال
 أ منع نأ نم ةعاس فصنب لبق تلال"

 ةعاس فصنلا قه فرظب ةنإو ست سهللو سي

 خارص نا ىتح تكرحنو تجاه روهجلا رااوخ
 ماقتنالاب بح هظيغ نرع برعي ناك بعذلا

 يملاملا تيب نمريفلوفير قلط جرخ رذئتقوو ب



 ظفاحلا ةداعس نآب لاق هنمط ب ىارللاب رلكقو

 ديسلا دنعل هجوتي ناب وينوي ١١ موي 1 هرمأ
 هاب كلذ اق ذي ال هتداعبف ليدف كل
 هل ىرج امو نيرقث نه مدقن ام اًذاف # ةلسرا

 الو ىتح ىزم وه سيل ليدنق كب ديسلا: دنع
 فوت كال | رظن تادحإو دفاش قدأ كرك
 ةلصاح تناك ايناب: دهاشلا برعا انينع يتلا

 دانتسا وا ناهرب ىندا دوجو مدعو مويلا كلذ

 صاخمتا ةلمج ىمس نكي نإو هتداهش ةحص ديوي
 اذا هتابثأو هلوق ةقداصم ىلع نوردنقي نيذلا

 ةيناث ةبذك اضيا يف نه ات كلذ ناك

 بجومب اًيعطق ضوفرمو هيلع نهربم رهاظ *ارتفإو
 ىلب ديسلا روضح ىوعدب يأرتفالا هرارةت

 يلوي + يف ةحيحا موي ةيظيقلا راذ كا ليد
 نا يلاعلا سلجلا ماتم ىلا كلذ كرتا ذاب

 اهصخش و ةداهشلا هذه ةبق ربتعي
 راك ةفه دي انضيا ىف ةمالبت ةدايش انا

 زارع كالت هقاطنعما راض ةينط 0 ْ
 3 ل نيلوالا هيقاطنتسا نِف قيقحتلا ةنجل نم

 : رست لإ ديلا رار

 0 بايغ لبق رومأملا دنع ناك ةناب طقف

 راد يف تأدتبا ةحيذاا نا ليق اًمفياو ىتح

 عيسلاب عنصي نا تمحي اع ةلأسي يكل ةيطبضلا
 ةعبسلا ةكسالبب ]وعقر نيذلا جراج ةيناكول
 كب هلال ةانلملا 0 كبي لد تاع

 ناب ركب - ل اذيجرم نك < ) تقولا كلذ
 ىلا جيراجلا لقني ناب ُةرما ليدنق كب دبسلا
 3 5 ل اعتسا 0 تايفشتسملا

 اب حل نأ نود ليللا فصن دحل ةقيفدب

 0 زرع ليسف كب يلا

 ا 21 ديلا نإو ةطبضلا راوجب كنج

 8 ل عا ند كب يلا نا لا
 نكم ا” دلي برخلا ىلا تدحلا يقلي ناب
 ْ نيرخالا ةيبشل شلا عم ةهجاوملا لصحن نأ -- هنا

 ظ 0 مل مغإو ىتح هيلع لئت مل مكوامسا نب
 ١ 3 ةيت الآ ةصلا هل

 ا دوجوم د سل ا 5 لعب ا

 . ججرخ هيلع كانب ةنإو رجلا ىلا اهحرطي ناب ُهرما
 . اذهب نبخيل همحألا عم هجوت ةنإو ظفاحملا دل
 7 محرطي ال ناب هل لاق ظفاحلا نإو ثداحلا
 )00 دهم  تاينشتسملا كا ملقي لب رعبا ىلا
 0 .ىا ثداح اذكه نع هلك همالس ناب الكر كي

 | ااميا ظفاحلا ةداعتت 3 ديعل ةقفار هنا
 5 مو آيت ةمالس عم م كه م ةنابا كدي هريلظن

 00 تبقمالم اهب يدملا ىوعدلا هذهب لع ندع نكي
 )00 نآك هلآب اذحإو اصخش ركذي ناردقي م ةمالس
 0١ اذهل طعا ليدنق كب ديسلا امدنع ارضاح
 )| ١ لوألا هقاطنتسا يف نا كلذ ىلع دزو ب رمال
 0 ايرغتسمو ةداعلا قوف رمالا اذه دجو هناب لاق

 7 امدبع نكلو ظفاحلا ةداعس ةنع لعا كلذلو
 5 ١ الأ لع هرير ىف ركنا هتداعس ناب مف

 0 ملكتي ل ةناب يناثلا هقاطنتسا يف رفئتيح ررق
 2 دحأ ىلا دك كلذ نع

 3 اه ةبق رستعل نأ ساجم ا ىلا كرت 0 8

 :  قداص كلب نسج نا اًذِج 0 ةنا  دهاشلا

 "اذه رت وهلا ىلآ ةداضم يف يتلا هتداهت



 عوقو لبق ةثالث ما نيمويب تدفعنا ةيعمجلا ناب 00
 نلمع دع نيمويب تناك اهغاب لونيو ةثداحلا :

 لوق هرق سيئر سفيرت ويسوم نم وتروبارلا
 ةيطبضلا دويق رتافد نم كلذ حضني يك نابللا
 هيلا اموللا يدنفا هللادبع هررق اسع كلذو
 ناهربلا ةماقال اًدج ”الهس راض ناب اذا تتنسيف
 ضوصخم امإو تدتسلا موي كلصح ةيعيدبلا نب
 فنرالا يفعا ال يدجنلا فطصم بييبطلا ةداهش

 نرال اهب صنت يتلا ةيهالاو اهيلع يتظحالم

 ةيراع يف اههدق يتل ١ ةبوجالاو اهلئس يتل ١ ةلئسالا
 هي هدوجو نب تراص اهنا ثيحب ةقيقحلا نع

 هانب ةنم ةيضمح ريغ اهنإو اك موهنملا بيايغو نويبلا
 تاداهشك اهرابنعإواطوبق نكميال ةعيمج كلذ ىلع

 له ةهج نم عقاولا فالخي مث ةيعضوو ةمم

 يذلاوب وه يدجنلا ىنطصم ن ناب همحللا ورقي ةكيحلا

 ثيبلا نم جورخلا نع ليدنق كب دنسلا عنم

 نا قذاحلا بيبطلا تابجإو نه عقاولابو اك

 نإو ةنإو لاضع يللش ضرم اذكه لذب فرصني
 ررهلا ريرتنلا اضيا دجوي اًقيثخ لزي ل ناك
 يذلا قيتقلا ةنجلليف دوجوملا قدنح ديمح لقب
 يدجنلا فداص وذوي ١١ هي ةنأب حضي ةنم

 ليت كلي ديلا دوم نيل نيل 0 ل
 باصم ليدنق كب ديسلا نأب اذه ةباجاف

 فدريو تبيلا نم جورخلا ةنكي الو جئافلاب
 فاك ناهرب وه ىسيطلا توكس نأ هلوقب كلذ

 جورخملا ىلع ًرداق ناكل يدنق كب ديسلا نا ىلع
 بسب وه ةنأو نيمويب لبق ناك ضركلا ناو
 نرالا قنحت دق اذا # هلاغشاب لمابنلا. نتاوغ

 ىلا هجرني ل. .ليدنق كب هيما نب عضو
 ظتق فسنلا موي لي دعينا ميه ةيلعسلا ١

 ثيدارمما لال سيل ظفاظا سلا يسوع كلذو
 دع نايس ملمأتو مذخا اذاف ةيراحجنا

 مدعو يدجللا ةدابش حرط ىلع انربحت امها
 ةبذاك اهنيعب اهنال اهرابنعا

 ةيلكل اب وهن ليدنق :كلب ديسلا ريرقت نا

 ب ةثزأث ولآ كرعهجوا نم هيما نيرثنل ضقانم

 ىلا هجون ليدنق كب ديسلا نا تيب هيج
 كانه هناي ىبتوي ةب ةعمجلا موي .ةيطبشلا راد
 يذدابلا ناك يذلا نينوهملا دحا ليبس قلطا
 اياونلا ةراعتسا هيلع بملجت: ةداهشلا بف ةكرحلا يف

 دهاشلا نا نهربمو عضإو ةنا ثيح .ةثيبخإو ةيدرلا
 1 5ل وه ليدنق كب ديسلا روضح يك دي

 رضح هنأ هلوتب ديحولا دصقملا 0: نه ىلع
 نه يف يدابلا لجرلا ح هيلع قفتم هل ضرفل

 نودب اًديَج فرعو ررقل دف نكلو .ةعمملا
 هيلع نم ءاطخلا تادابعلا ع كير تلو كد
 هسفنب وه نكي مل ةنع جرفملا لجرلا ن :١ قيما

 تاياغل هقالطا رما رجم مو ةحيذملاب ًادنبا يذلا

 انو نراك يوكل انا لب ةديبخ اياونو ةيكو

 ةنيعارشو ةهتم ريغ ةنمم بالظلا تن لك ويد يللا

 ترج يقل عونلا "نع ةيمولعم لقا نم ةبال
 ةئيتتلا لظبي نال فاك وه ةمدقتملا ءايشالا هيلع

 نه نم اهصالخخ“ا ىلل نورحتو نوبغري يقلا
 نه نلك هو يلب رهالا" ناك اذإو ب ةلاسلبا

 كلذ هيلا اوبسن دقف ةحيذملاب ؛ىدتبملاو ببسملا
 عيجمل هتدعم يف نيكس ةبرض ةتغب ىفلت هنوكب
 سكمل ابو فكم يف هنحي ةلطابلا يواعدلا نه
 ايب يعدي ىنلا ةغاسلا ىف ناب ربي دحا كقأ
 را ويمر ليد كلي ديلا نا جذل

 اًدوجوم كراك ةنا سكعلاب لاحلإو ةيظبضلا
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 رثك لاو دعا ثتداص ركذتيال ةناءاذكبا لوتيال
 داضب نا جت م وقاطنتسا ةعجارم دنع ةبارغ

 ىه همالك عجل يصوصخ ؛يش لقاب ولو ةسنن
 ةتيفحلا. ةراعتسا هيلا: يضعتي فان رهاظو *لج
 ها ارو طوس طف هنا نيب راما
 تكارت يتلا تاماههالإو لاغشالا ياس انشاب

 اضيرم لقا وأ رثكأ هخرطن ناب هيلع تبجوا

 يا ينطل اشاب رمح ةداعس نم كلذ دكاتي (؟

 يويدخملا ومس ىلا ايمنر ررق مويلا كلذ ذنم هنا

 رظنلا نرع  ماختلا لصانقلا عيمج ىلإ لفعملا
 ءىثانلا ةيردنكسالا ةنيدم ناكسد دنتي ناكيذلا

 ةامجع هاد وعن نإ تح يركتملا رحااتللا نع
 مالسلا ءاقلا يف بغرو نكملا نهج لع زازرم

 شوبجلا ءاسور لاعإو تاكرح نبي ةنيكسلاو

 شيورد لوخد تقوب الع ةمتش دواد نابلس نآو

 نيموبي اهليق ثا لب كوالا ةرملا يف نه امو اشاب
 ةكبسلا هيلع رهشإو اهنيعب ةهتشل ١ له ةعسا ناك
 بزح نم ناك ةنال قرش بأ+ دنع هايا اددهتم
 موي يف ضيرم ةناب رعش ةنإو ت يويدخلا ومس

 شارفلا يرط عقوو ناريزح م. يف عفاولا سيمخلا
 بحاص بلظط بجومب الا هتب نم جري ل ثيح

 موي ل هَ كللذو ينطل اشاب رمع .ةداعسلا

 ناك ل ةسلملا نما كادوع دمع ةئ]و'تمَشلا
 عجر هسفن تبسلا موي ينعأ ةيطبضلا رادب ةلقعتم

 ةيببطت ةهصفاو ةدافا بجومو ةياث ةشارغ ىلا

 دهبنو يلاثلا مويلأ في ةنإوأ ةلهسم ةبرش فا
 هتاذ ةبييط نإو ىنهلا ةهجلا ىف للشب اًبأصم
 ةعاسلا برق 1 ثعببلا نم جورخا نع ةعنم

 ةنأب هربخأو يدتفا بساع نعل ءاج تفصنو نينثا

 ١ نيصخم# نيب نابللا لوق هرق راوجت ةرجاشم ىرج

 ١ سيئر ضرم نهب ناكي ذلا ) ةيطبضلا ليكو ناو |
 30 ش ةفانسس عم اضيا ( لاغشالاب ةنع

 700 مث نمو ةعملا ناكم يف نيدوجوم اناك ظفاحلا

 انداغ ةبطيضلا

 هيلع داعإو هللا سايلا لصو ةزيجو ةهربب
 ةلكي مل ةناب ذيج [وظحال نكل اهتاذ ةياكحلا
 نإو احلا ابعرجو ةثداحلا قه: ةماسج نع طق

 0١ البو جوتي نابي هبات ليدتق كب ديملا .
 اًريخاو اًنلطم عجرري.ال نا كانب هجوتف تاليصفبلا
 ل ةناي هريخإو سفشلا بايغ برق. ةمالس ىلا

 فكتيبينطو نم جيراجم ةيناث وأ ةعبس ىوس عقي
 اذام ةللأس ةنإو تائب عبسلا ةكس يف نبييروإو
 لخأأي ناب ليدنق كب ديسلا ىماف عنصي نا نيجي

 صدخلا ىنشتسملا ىلا يحرجلا نرم دحإو لك
 دهأش الو قبي مل ةمالسروضح دعب نمو هتفئاطب
 كلذ يف ةنإو اضيرم يقب ناريزخ ةياغ دحل ةنإو

 ارا ابرقو اقل رع .ةداسنلا بتعاص تقولا

 ةلاح ىلا دوعب انيبل ةدو دم ريغ ةزاجا هل بلطي

 هتابترم عفد عم افشلا
 لا ن ءره رب ءرةنلا اذه عون ياب نال ر متنل

 .ةدأعس نم فلاخت ليدنق كلب فدل رورقت لوا

 نظي هتداعس نأ قو ةدحإو ةيثيح نماشاب رع
 ةحاس يف وينوي 5 ْ ثتبسلا ءانضم ل نأك ةناب

 مل ةناب ناث لوس دعب ررق هتداعس مث ةيشملا
 ما هنيعب مويلا كلذ هرظن ناك اذا اهلطم ركذتي
 ديسلا روضح بلط ةناب ركمي ال هتداعس نإو ال

 07 5 وف ىلا 00 كب

 00 0 ا دمخأ

دنفا هلل ادبع نإو ا؟ تبسلا راهن
 قفحي رينص ي

 / طحت نشب هب م دول 6 58 ه1 خا ن1 528 ا ا ا ا ا د 0 ا - و "4ع 1# , رة . يب 1 اتيان

 5 1 يبل سر دوا كا ا اوي تيرا 0 ١ 8 ا لا كا ا يسن اخ ا الا 0 يملا تير ا 5 97 نتا 577 -/ 1 قي 0 سوك انوي يللا 1 تعتاد 4 غار ا نعل اة 6 داع ننال و 1 و رن ا ا سو وحار كه 000 7 7 959-9 20 000-5 - ذيع 1

 1 7 1 7 1 ل م 1 2 . 3 1 ّ 2 5 : 0000 . . ت0 ١ 2 0 لا ةطلز يدم د 37 135



 هنع جارفالا راصو ايغم اكولس كلس ةنال نحس ٠

 ها نكي ملأ مالا نا س لد ١
 ببسب انوجس“ ناك يذلا وه ناحملا ديسلا

 يذلا خا وه ةعمجا موي ةيطبضلا نسا

 ةثداحلا موي جيدنل | هنمه عقوت

 يف كقفار ةمالس يدنفا دمحا له .س

 اء هولاست يكل ينطل اشاب ربع ةداعسل هجوتلا
 لتقلا ثذجح هوعنصت

 ثشج رماب اشأب رع تربخا ام دنع ج

 ينففرب تكل دحا يتةفرب ناك اه لنقلا

 جيدتلاب ادن يذلا وه ويسم ناك

 ذخا دعب و دحإو صخت وه لب نيتا نيالا

 ناجعلل نا تنلع هنحوا اب نويسموقلاب يباوج
 ةثداحلاب أدب يذلا وهو اخا

 ناجملا شا نأ تلق 2 س

 ايهم اًكولس كلس ةنال سبح ناك .
 اتلطم كلذ لقا ١ ج

 بودنملا وتاكوفالا ناشورج ويسملا نم مدفن
 لاوس نويسموقلا بودنم كب غيلب ةرضح قفرب

 دعبو روكذملا هيحل“ سايلال ةهجوت بلطت

 هيلا هجوت هلوبق ىلع رارقالا

 اذه ماما اهلجال تباط تنك يتلا ةداهشلا ىلع

 اهئاطعا لبق سلجلا
 نتاكوفالا نايبب ىسوملاب تاياتاولا ١

 ةنم تيؤغتسا دقو سما لوا مويو هخيرأت مونب

 ١؟ه

 نا ينفرعف هلكوم ةيضق يف ةليوطلا .ةلملا ببس نع
 بواجن ةلئسا ةيناث يف انيلا هجونت يتلا ةلئسالا

 ريغ ال منع
 كلذ ريغ كنلكي )ل له س

 أ يلابب نكي مل ج
 تلصح يتلا ةملاكملاب ادحاربخت ل له س

 ناهب ويسملا نيبو كنيب

 يف تناك ناهي ويسوملا عم ينم ةملاككلا ج
 ١ نالأ نه ريك روضتم ةظفاحلا نعت
 كلذب كب غيلب دمحا ةتضح نربخا دقو

 ال ما ةفالخ تربخا تنكن ا اًركذتم تسلو
 كب خيلب دمحا ةبضح لاق كلذ دنعو

 ثيدحلاب نيربتعملا دحا ربخا هبحلم سايلا ناب

 دعوو نرايب رتسملا نيبو هنيب ىرج يذلا

 كلذ ىلعو لبانلا نينثالا موي ةئيبل هراضحاب
 فارصنالاب مه نذأ

 (نايب وتاكوفالا ةجيتن )
 ”يعاع انا انو ابيطخ الو وتاكوفا تسل انا

 11 نلطأ اذا : ةيركسملا طاف بطاخ اكس

 ةنع نهربإو كلذ يف لمأتا نا يل ةئاف نودب
 موهتملا ةئربعب عانقالا ينتكمي هنا وا ةحيصف بيل اساب

 ناهربلا يِط تحت عضا نا شو ىرخا ةقيرطب
 تاداهشلا :ىرع ةمجانلا ةطيسبلا ةقيثحلا نه
 ةطيسب ةلع اعاذب تسيل اًضيا يف نه . ةمدقنملا

 دجوي هجوا ةلمج نم اهلا رظنلابو ةلهسو
 ةينلغو سمشل اك ةرهاظ ةيلك تانيابمو تاضقانم

 صحت لوا - كنلا عقب اضيأ اهريغ لغو

 عونب هتداهش يطعي يذلا هسفن نوحمملا ريرقل
 تيا يتلا تاداهشلا نع !ًدج فلاخمو ضقانم
 ىه ب ليدنق كب ديسلا ربرقل ينعا تنض



 دعيت دنأ لهف لوق ثلا لكدو يح هيدا
 هتداعس نا ملعت لهو لوق هرثلا لخادل ةتداعتي
 يان ناَيلس هبلط يذلا يباتكلا رمالا لسرا

 بضغ لاحو ةللعا ال يباتكلا رمالا س

 راقإا يا نام ضضفر نم قل ال
 ادوجوم تنك لوق هرقلل هنداعس لوخدو هيلع هب

 ديعبتب يلاغشنال لوق هرقلل لخدا ) نكلو

 مفرصو نيعبجملا

 نم ةلاسر تذخا كناب تررق تنا س

 نرسل اي نعد يدق كلي ديلا طل ١
 ةدارا هل ناك كب ديسلا نإو ةعقاولا لحمل الاح
 يلعو هيبكح كلذ نع ةعنم امنا روضحلا يف

 اهتغلب ينل ١ اهفورحب تابلكلا عجار , هريغو دواد
 جنود كب دينا كا نع ظفاحلا ياخ ١
 كلذ هايا كغيلبت دنع طفاحلا ةلاق ام

 بتع ةثداحلاب اشاب رغ تفرع ام دنع َج

 نع رانا رد يدنا لع ذب ققرع ام ىلإ
 ةداعس عم هشرف نم ناكولو كب ديسلا راضحا

 هوعدال كب ديسلل هتداعس ىنلسرا دق ظفاحلا

 200 بلا فاطر كامب نمل
 دياز ديحإو يكعلا يدفللا قلطصمو ريرملا
 تربخاف نيسلاج دواد يلعو يدنفا تثريخو

 ظفاحلا ةداعس هب ينفرع أبو عقو اهب كلي يلا

 تررك الو ضرملاب جورخلا مدع نع رذعاف
 مهف اب نوسلاجلاف مايقلا دارا ظفاحلا رما هيلع
 ظفاحل إو نايع ةنا هل مشوقب ةوعنم مكح ا يدعغلا

 ىلعو هيلع لواطن دياز دمحإو دلبلا طبض ةنكم
 عقوت ام ةتغليإو اشاب رع ةداعسل تدع كلذ
 ( اهولمع هاي) لاقو هنقذ ىلع هدي عضو هتداعسف

 هترايز دعب راقنلا وذ يدنفا يلع له س

00 0 
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 نو رهيب ممسو رح معا ع
 د -

 بطاخ نيَرلا ةدامس اهظحب وير! : منصا

 | ةيجوتروجيال لاوسلا اذه نا موسرملا ليكولا .
 دهاشلا نمبلطب ال ةنادعيح ذقلب رعاتكا ١
 ىتاكوفالا ناشورج ويسملاو هب دهش ام ىلع انوبث
 نا لاق يوبعلا ييدملا ةرضح قفر رضحملا
 اذه هتداهشب :هركذي ةم تيوش هعلشلا لل

 دير. هليكو وا مونملا ناك نا لب ينونآقب سيل

 اطاطبال ةيءوملا ةلدالا ةماقاب هيلعف ةدابنشلا قيسفت

 ينوياهطلا روتسدلل ةقباطم ةاماخلا .ةينيك .تسياو

 مهنملا ليكو نم ةةعبار ةنش تمدقت اذه ىلعو»

 قتل اها نع ةداعسل ةييجوت.بتوا لاسم ايم
 فرط نوم ايسر ”ادحا :تثعب له 2 ةضنو

 ىهنوي 11 موي ليدتق كب ديسلا ىلا ميداس
 يدملا ةرضح اه دنع « وه نم كللذ لصح اذإو:

 لولا :تابلط لوبق مدع .بلطن يوعلا

 نإو نينإوتلا دخ نع ةجراخ اهنا ثيح روكدذملا
 دوبشلا ةداهش ةقيقح ةفرعم يف ةيليهستلا قرطلا
 فيل نا اًددحم مهداهش ذخأو ممراضحا وه

 تاداهشلالاطبا ديفت يتلا ةبحلا ةماقاب مهملا ليكو
 ندع ةمولعم بابسال مل هلوبق مدع رهظا .نا

 تلصخ كلذ ىقعو اهتح ظوقس ةيضاق تناكو

 عيمج مدقي موسرملا وتاكوفالا نا ررفلو ةلوادملا
 مضوا يذلا:دووشلا قاطننسا يف .مزلي اع ةلئسالا
 اًقفاوم ىري يذلاف ةئرطاب اجوالت فعبو مهاهما

 هلوبق ررقتي .يفوياهلا .يركسعلا روتسدلل اقباطمو

 ضفري كلذ ريغ ناك نإو دهاشلل ةبيجوتو
 11 2 نابعش ؟ه تبسلا موي ةسلج )

 ربظلا لبق يكترفا ١ ١ةعاسلا ناك ةيس وولى

 قاب ؛اغابآ ككوار دب ةداغس 10
 ' ( هنطاب :نيروكذملا .ءاضعالا
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 نايب ويسملا اهمدق يقل ةقشلا ىلع هأنب
 ةلئسالاب ليدنق كب ديسلا نع ليكولا وتاكوفالا
 دحا هيحن“ يدنفا سايلال اهيجوت .بغوي ياا

 يدنفالا للوسو اطوبقب ةئيللا رازقأو دوبشلا
 ةئيبب رضحتسا .دق ربونتلا ليبس ىلع اهنعروكدلملا
 نيمل١ هفيلخت دعب .يتأي .اعةنم لكسو ةمكحلا

 ةيردنكسالا يف مدن هللا دبع تيار له .س
 ٠ /1 ةنساوينوي 1: وأ 5 موي

 اهركذتا ال ماياب وينوي 11:موي لبق هنأ .ج

 ةبنلاوعدال اغاب قطلر ع .ةداعس ياسول دق
 هروضحبو نزاك دقو هتداعس ىلا ليدنق كب
 كادبع .ديعبتب هيلا راعملا قابلا ةداعس ةفرع
 بطلا .ءانلأب جيدنلا يرجي ةنأ ثيح ميدن

 كبلإو هتيم انإو كب .ديسلا فرصنا اهتقوبف
 ناكد راوجم ةبللطلا ماما ميدن .ةللادبع عم لباقت
 دعبلاب انإو ةعم لكتو فئاطلا .لانرج ليكو
 يف .ميدن هللادبعل يتدهاشم ركذنا مل ينإو اهبع

 ىينوي ١1و 5 موي
 كيلا ةيرشلا ىلإ :دحال شيبراوق_:له نم

 رموي يف ةيطبضلل ليددق كب ديسلا روضحب

 سبحلا نم نامملا قالطإو وينوي 4 ةعمجا
 روكذملا مويلا يف كلذب اًدحا ربخا ل .ج

 نويسمؤتلاو ةساركذتا مل نم تربخا اهدعب اما

 يدنفا دما تيار ةءاس .يا يف نم

 يا ينو ونوي 1١ موي يف ةعفد لوا همالس
 ةترظن لحم

 نكل ةيطبضلاب ةعفد لوا ةترظن يلا .ج
 ريظلا دعب .كلذ ناك انا ةغاس يئا .يف ركذنا ال

 نااةعلب آل لشاب رغ نأب .ترزق بقا نم

 لحل كاف ناضل ينأبا يقلي يضل ناب



 ةنسب كلذ لبق :للشلا ءادب اباصم نك

 فكرا لوفي نا .صخ يال نكمي ال جا
 افوصخ ةنس لبق للشلاب أضم 0 ص
 للغلا نم ةيرهاظ تامالع هدنع نكي مل اذا
 نمزلا كلذ دعب

 كراينخا ةطسإوب ددحت نا كنكمي له س
 هيلع امو شارفلاب ضيرملا ثيح للش ثداح
 بييط ريغ لجرأ اهنم يف / ١ ةيجراخ ةمالع ىلدا

 ضرملا فرعي نا
 تامالع ميف لآل اوحا ةلمج تجلاع 5

 ىلع محلا نكي ناك ةبوعص لكبو اًدج ةفينخ
 ضرملا ةقيقح

 مكهلا لكؤ ةئيبلل ىأرت ام ىلع هانب )
 ( يتأي اع روكذملا

 لد صرف ل

 جورذلا نم هعني كلذ له هعارذ يف
 ناسنالا نال جورذملا نم ةعنمب ناك معن ج

 ةحارلا هل ةجلاعم لواف للشلاب اًباصم نوكي امل

 : را ةيسللا

 لكلا لابلاب انام ضم ناكولا
 جورذملا نم ةعنه له يدزجلا وا

 كلذ نع ببجا ناردفا ال ج

 ( فارصنالل موقرملا يعد اذه ىلعو )
 3 ةنس نابعش [؟ ءاعبرالا موي ةسلج )

 رظلا لبق يكترفا 6 .ةعاسلا 4؟ .ةنس وينوي ؟الو
 قايو اشأب فواز ديم .ةداعس ةساثرا بح

 ( هنطاب نيروكذملا ءاضعالا
 بودنم كب غيلب دمحا ةرضح ماقا نا دعب

 قلب ديسلا ةهبج | ومب 02 قينحت نويسموق

 ناهب ىيسوملا ضمن هيلع ةهجوملا ىوعدلا ليدنق

 0  ةبواجم لبق ةنأل او مهنملا نع لدولا وتانوفالا |
 00 رع ةداعس راضحا بلطي يوعلا يعدملا

 ” راشملا اشابلا ىنإو ناك دقو دوبشلا دجا ينطل

 ةقرو روك- ذملا لولا مدق سلج نا دعبو هيلا

 ةداعسل هجوم ل اوس ىلع يونحت

 لاوسلا اذه نع اشابلا باوهتسا ىلع ضرتعا
 001 اذ الاوس هتداعس ىلع ىللا ناك ةنأ ةبح

 نا نوكو قيفحت اب ةحضإو ةيموع : نعو
 0 ذملا ليكولا ةبغري ام ءارجا تن ال نينإونلا
 لفشت اهب لعلا دعب نا عبتم 0 31
 ن. ماهتنالل ءاضتقا دجو اذا تادايشلا هيلع
 يقل١ ةقيرطلا .نإو ةنم لئس اهدنع دهاشلا

 فالخييف كب ديساا نع لكولا اهذاختا ديرب

 يناهعلا ينوياهلا نوناقلاب و ةمكحلاب ةعبتملا دعاوتلا

 نم ليكولا قفثث ناك نإو ريسلا اذه نإو
 يف مازلا كانه سيلف ةيبنجالا كلاملا نيناوق
 ئ اهعابتا

 اهب ةيناث ةقش مدق روكذملا ليكولا اهدنع

 هلا رانملا اهابلا ةداعسل ةيبجوت بلطت لوس

 ديسلا ايؤورب مكداعس ةداهش يف نولوقت » ةصنو
 بيرق بورغلا تقو وينوي ٠١ موي ليددق كب
 هايؤر نم دكاتم متداعس له افيراس ناكد

 "زل كلوذي .ةقلا زارقالو « روكذملا مولا يف
 ركذتم هنا لاتف نع اشاب رع ةداعس لوق

 كاذ نم بيرقلاب روكذملا مويلا بورغ يف هاير
 ١ ليكولا نم مدقنمث ادكوم سيل ةكلو ناكدلا
  اشابلا ةداعس فيلكت هب بلطتي. ثلاث لاوس

 05 ”ىفو اشاينرع
 7017 كب ديسلا تاارجا اهتايب ةظحالم كتداعسل )
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 دابا نم صاختا هفرطب كاك 5 5 1

 مهفرعا ال

 لوفلاب صاختا ءاهنا اهب مشوا ةفش ناب رسل
 دا وعدملا مدحا رضحا دقو يفن دوهش مهنا

 رارق الو هيلا ين الا للوسلا هيجوت دارإو ريح
 ( ةنع هلوق بلط هيلع ةئيملا

 عون ليدنق كب ديسلا ترز له 0س

 ثيح نايع هلحمب امان ليدنق كب ديسلا حاك

 دقو نايع هنأ ينغلب ذأ هترايزل هيلا تهجوت يفا
 نيموي دهع نم نايع نا ينفرع وهو ةعم تيلكت
 هدعب وأ ربظلا تقو كللذ نزكو ةالل رأ

 ايرث ةعاسب
 ناهي وينللو فارصالاب ةل نذل ١

 نوسيروم روتكدلإو 5 أم زوتكدلاراضحاب دعو

 لبق يكترفا 5 ةعاسلا هخيرات ركاب دوبشلا لإ |

 (ةاملا تقلا اذه
 ؟٠. . ةنس نابعش 15 ءاعب رالا وب هلال ش

 ربظلا لبق يترفا +. ةعاسلا © ةنس هيلوي 4
 ةكمطا سيئراشابف وار ديحن :داعس ة ن1

 هاب تيل ترانعر اا رك
 اشاب فكأع دشروخو اشاب ديشروخ دبخحمو
 سيرومو كب مالع ديشروخو كب بيجن ديحمو
 ( اضءالا يتاروغال كب ىنطصمو كب

 ىتاكوفالا فنايب ويسملا رضح هخيراتب :

 دحا رضحإو ليدنت كب ديسلا نع ليكولا
 لاقو اهراضحاب نما موب دورت 0
 ةلئسا اهب قار وا مدقو هفالخ هدع دوهش ال نإ

 ابنع لكسو ناك دقو روكذنلل اهببجوت 1
 باجإو قحلا لوقي ناب ثتيبلا هلع دعب

 (يتايس ام
 لحمو كدلبو كنعانصو كبساام س

 كيو كتناقا
 زيلكنالا ةيل اينبساب مكح نوسب روم يأ ج

 ةعسن يرمجو رصمب مقم لصالا يزيلكنأ رصبب
 ةنس نيرشعو

 فرعل ةيجراخ تامالعغ هل للشلا له سس

 ضيرملا ناب بيبط سيل وه يذلا لجرلا امن
 للشغل اب ضيرم وه

82 
 يف اهاعتسا بجإولا تاجالعلا شام س

 للغلا ةم
 شارفلا يف ةمات ةحارو لهسمو هداصف ج

 ةحاعملا اهدعبو ةيئادتبالا ةجلاعملا يش هذهو

 ل إوحالا بسحب
 ءابطا ةعبسلا نم مدقملا ريرقتلا ترق .س

 ةلاح نع صهنلل ةموكحلا فرط نم نييودنملا

 مهأرل قف|ونم كيأر نا لهو ليددق كب ديسلا
 ةعي ةلاح ىلع ةينبم يف ماصالخ ناب حو
 ١ ال ما

 ةنفاوم ينتكمي الو ءابطالا ريراتت ثولن ج
 ىلع أينب» نوكي ممرارق لوا نا ليدخجيو معأر
 اباصم سيل ليدنق كب ديسلا نا ينعا ةوضصلا
 نكي مل هنا نم يناثلا يأرلا اما نآلا للشلاب
 اذه 7 ةنس وينوي ١١ موي يس للشلاب اًناصم
 لقعلل فل اخيو ليختسملا نم

 اندوي هي نكمم له مراكفا بجومب س
 لجرلا ناب:ال ما اه اديدحت ددجن نا اذه



 م

 نم يف نيموي وأ مويب ةسلجلا موي لبق تعقون
 ربخأ دقو يلاهأو هيطلام صاخا نبي ام هنابللا

 ةداعس سيرت ويسوملا هنابللا لوق ءرق رظان اهنع
 عئاقو فشك بلط اذإو ةيعيجلا سيئر ظفاحلا

 ناك يتلا ةيعبجلا دقع ةحص ححضتلا ةنس ويينوي رهش ١

 انا يبلط نإو ينطل اشاب ربع ةداعس اهب اًدوجوم

 اشاب يفطل رع ظفاحلا ةداعس
 2 و دك قلي ديلا كرظن انأ نس

 همالس دمحأ عارذ ىلع ءاكتم وهو ةعبجا موي

 انا همالس دمحا ىلع اًئكبم هرظنا ) ج

 هقفرب ناك ةيعبجلا نم كب ديسلا جورخ لاح

 ديب ادي هب كسام ص
 رضحتسإو فارصنالل يد كلذ ىلعو )

 ( تا وه اب لثو اس يدنفا دعس
 ياو كلف لحل اد 1ك له نم

 للش هل ًالصاح ناك
 دلك هك ام ةنس وينوي ١؟ يف َج

 ءاسم يف ناك هيلا يرظن لب ةترظن الو هحلاعمب
 ناقنحالا ضارعا عوبجم ةعم ناكو هرهش 14 موي

 اموي يفإو 6ع ةنس ويلول رهش لئاوا ةياغل تقولا
 ناقحالل ةمزاللا ةيودالا بمينر: عم هيلا هجوتأ

 ةجلاعملا فرطو ضرملا ضارعا حرشو يغامدلا
 سلجم اهتحوا دق يتفرعمي اهؤارجا راص يتلا
 هيف انيلا لاوسلا هيجوت يدل قينمتا

 0 اع ةنم لئسو همالس يدنفا دمحا

 ١  000فارصنالاب 1 نذا 0 9

 / ل ليدنق كب ديسلا عدعاس امأ س
 000111 ةلس ويئوي 1١ موي ةيطبضلا كرت ال يغملا

 7 هيمدق ىلع ارئاس ناك هنا لب هدعاسا ) ج
 8 ةداعلاك

 ع 0 وب ا يرام لأ نع
 0 ينوي ٠١ موي ةيطبضلاب تلصح يتلا ةيعبجاب

 )0 قيريا١ تسلا موي تناك ةيعبجلا ج
 )00 رشحت لو ةترظن ام ينطل اشاب رع ةداعسو

 7 هجوت هنا ركذي هيجل يدنفا سايلا س
 رماوالا هتداعس غيابتل اشاب رمع ةداعسل ىكقفرب
 كلج ير .صوصخب ليدنق كب ديسلا نم يلا
 000 دو داس كلدكو رجلا : 1
 نيرثم اولازت مل لهف اتلطم اذه ةوغلبت )ل مكأ
 اذه 0 ىلع

 تلباقثو يعم ادوجوم ناك هيحمم سايلا ج
 7 تغلبإو اسنرف وتالسق ماما ظفاحلا ةداعس عم
 7 مهجوتو تأب رعب معمجي رمأف شح ارما هتداعس

 |0000 اإل ةطسابب ميلع فيكلا ةيلاتيسالل

 ٍز

 كلا ني ا يا اب وس ل

 "كاست شات ف 1 ا

 4 ا نيل 010

 | هلقلاب ينرما كب ديسلاو تانالستقلا ءابطإو
 7 اليل كلذ ناكو مل ةنغلبا املاح رجلاب ثقب
 7 اذه يبإوج ىلع رصم انإو ابيرقث ؟ ةعاسلا
 00 لوالو

 ليدنق ديسلا هب كرما يذلا هتغلب ام هيحلم
 رفا تحلل يب

 0ك كلذبي مهبخا , َج

 00001 ديلا ان ايضاح ناك نم نم
 رجيل اب ثفجلا يرت ناب كرما



00012 

 ةعمس اع هلاوسو لدعلا ديحم ذيسلاراضتتابو 0
 نيبا١ هفيلحت دعب كب قيفشل هيحم نيايلا نم
 هبل نيايلا ىلأ ةسلحلا دافعنا لبق ةنإ لاقف

 رهخإو ةعم لكت نايب ويبمللا نأ كلب قينشل ١١]
 ايش اهم ركذتي ل نكل هب ةملاكملا تلصج اهب
 روصنم كب قيفش عم تناك ةملاكملا نا .ثيح

 روضح ركذتي مل ةنا لاق يف يدنفا نايلسو

 بيس يشب كب قيفشل هترباعو يدنقا سايلا

 ديحم ديسلا عم اسلاج ناك ةنإو ىلاعلا رثاكت

 اذهدظو نمانلا نم رتكو كي قنا
 تلجأتو فارصنالل عيمجلا وعدو ةسلجلا تمضفنا
 ربظلا لبق مكرفا 4 ةعاسلا رككبل ةسلجلا

 ؟.٠ ةنس نابعش ١م. انالنلا موي ةسلج )

 ربظلا لبق ييرفا ٠١ ةعاسلا 49 ةنس وبنوي ؟

 ةكمللا سيئر اكاباقوار فيحم ةفاطسا 00

 ديحمو اشاب فيطل نافع تاداعس روضحو

 دبحمو اشاب فكأع دشروخو اشاب ديشروخ
 كب سبرومو مالع كب ديشروخو كلب بيجن
 ( ءاضعالا يكادوغال كب ىنطصمو

 ىتاكوفالا نامب ويسملا نه ةقش تمدقن كفل

 بغر ةلثنا اهب ليدنق كب ديسلا نع ليكولا
 رضفتسا اطوبقب ةئيللا رارفالو نيروكذل اهبهجوت
 يتأي اب ةنم لكسو مكحلا يتفر يدنفا نسح

 له ليد كلب نيسلا كويت ٠

 ىبنوي ١١1 موي نأ مك ناردنل أئيش هب تدجو
 لع نبع الصاج نكي م زا وني

 عب كب ديسلا ىلع يصخت ده
 كم ال يم نينيعم إوناك نيذلا ءابطا ةتسلا

 دنع زج يتقو فياخ للش دوجو يفنا نا
 نا يننكمال هنا ك.ةنس وينوي ١١ خيرات: يف

 ادكوم للشلا اذه دوجوب كحا

 حماس يدنفا دعس ةداهش تأرق له س
 ماس يدنفا دنس ةفايلا كارق معن ج

 ىوعدلا قارواب ةدودوم رخآ تادابش عم

 اما ةتداهش يف اهركذ يتلا تامالعلا سس

 دعس ةحضوا ام ىلع تعلطا ينا ولو ج
 مكحا' نا ىننكم ال نكل هتبوجاب حماس يدنفا
 همدعب وأ يوزج للذ دوجوب

 ليدنتق .كب ديسلا تصح ام دنع ع

 ضراغي ناك وا ءايشأ ضعب ينخيديرب ناك له

 امدهاش يتلا عارزلا ةكرح صوصخب 3
 العجي ناك اهب هانيعد يلا تاكارفلا ةيلح نم

 ريرقتلا سفن نم فئاظولا ةينب اما ةدارا لكب

 فاشكتسا ةيئيح نرم اهانلعف يتلا تاليحتلاو

 تارايتلا ريثأت اذك ةنلنخلا اهعاوناب ثلا ةجرد

 ضعب اهنم حضني ةكرحلإو ثحلا ىلع ةيئابرهكلا

 ردرقتلاب نودم وه اك عنصن

 أي اب لكسو رينص يدنفا هللا دبع رضحسإو

 ينطل طشاب مع ةداعسأ مرظن امأ نس

 ووك ذملا مولا يف بلاغلا يف ةترظن منج

 نراك ةعقاولا لبق نا ركذتم ينال ةيطبضلاب

 راديكحو تالوقارفلا راظن بلط هتداعس

 ةدعملا ةضوالا يف انعمنجإو .سيلوبلا ةيشيواج

 رومأم أضيا ادوجوم تاكو رومأملا سولجل

 يف ) ةظنل ناو ليدنق كب ديسلا ةيطبضلا

 لالدتسالا نكميو نيز يضم. ةبسنلاب ف ( بلاغلا
 ةثداح نع فنكلا ةطسأوب خيراتلا .ةقيفح نع



 دقو وينوي ٠١ موي لبق ههجوب ناقنحالاو

 ةرتاوتم سلاجم ةثالث ةيمست دنع س

 متررق ام كتداعس له ةحيذملا ةلاسم يف ىينيفحتل
 كذب ديلا لماع نع ىلاجلا تلو
 موي. هتاينبإو نزع" ككرادل تن رك هيل

 ىِفوي ١١

 ةيانكلا هيف أب اذه نع تبواج دق ج
 هيسيئر تنك اناف لوالا ساجلا امإو نويسوتلل

 دبع ةداعس نبيع راصو ةنم تيفعتسا اهِدعبو

 نظا اك اذهو ينم ًالدب كب نمجرلا
 ىبسوملا نم ةيناث ةقش تمدقل كلذ دعبو

 ةداعسل اههيجوت بطي ةلئسا اهب وتاكوفالا ناب

 ينالا لاوسلا اهتم هجوتف هيلا راشملا ايغابلا

 يأ يف |وركذنت نا متداعس وجرا س
 فيسلا فرم ناك هنا همالس دمحا مربخا موي

 رجيلا يف نيلوتنملا ثنج يدرب لبيدبق

 دبحا ةطساوب كلذ نت يف يعلم ع
 كلذ نم يش عوقو ركذتا الو همالس

 ىيسوملا بطاخ سيئرلا ةداعس اذه ٍدعبو:

 تالخادم يف ةيناثلا هتشلاب ةحضوا ام ناب نايب
 رذيح عقواف ةزئاج ريغ دهاشلا ةطلاغم نا عم
 مدعب لاقو ةلئسا ةسمخ ىلع بطشلا وتاكوفالا

 لئس كلذ ىلعو نيقابلا هيجوت بلطتو موزأ
 تأ وه اهب هيلا راشملا اشابلا ةداعس

 هنين نيبو مكتداعس نيب رجب ) له س
 نوي 1١ موي ةكبشل يف ةملاكم

 تهجوتو ةبرعلا تبكر ةعفاولا موي يف
 ال ينإو .ىحا ينقدايصي نا نودب ةعقارلا ةقجل
 ةشهدلل ةبسلاب هنين اجاوخماب يياباقم ركذتا

 000077 لاوحالاو
 00١) ككداعم لع هني رهيب ملةملاككلا ءاننآ يف .س
 نم نيسمخ عم ةيسرلا سيالملاب اوبهذت نا
 ناخيغلا لوفقوتو سولوبلا

 كلذ لصحب مل ج
 00 ليدنق ديسلا نا متلق مكداعس اذالا س

 مكتداعس ىدل اًمولعم ناك هنا عم دوجو هل سيل

 ةعقإولا لحب ادوجوم ناكام ةقيقح ج
 | لاقو كلي غيب دبخا نضج ماق اذه دعب

 كب قيفش غضح وه هدنع يذلا دهاشلا نأ

 ةنع بواجي نا ةئيلا نرم سهلا مث روصنم

 ىيسوملاو ناك دقو وناكوفالا ناشورج ويوملا
 روصنم كب قيفش مث دوهشلا نأ لاق روكذملا

 - نالاق سيئرلا ةداعس اهدنع كب غيلب دمحأو

 باجاف هفالخ دجوي لهو بودنملا وه كلب غيلب

 هيج سابلا تيب عقوت ايف ةللعب اع لكسو

 - لوقي نا. نيهلا فلح نا دعب ناب ويسومو
 يتلا ةيبلجلا نم لوالا موبلا يف هنا لاقف قحلا
 2٠ تملك دق ليدنق كب ديسلا ةيضق يف تدقعنا

 ” يف تايلسو لدعلا ديحم ديسلا عم اسلاج
 ةمحلم سابلا ىإو ةمسا ركذتا ال رخآو يدنفا

 امدنعو ناب ويسوملا عم مثكتي ناك ةنا لاقو
 ين ربخاف تعقوت يتلا ةملاكملا نع ةنم تههتسا

 ىيسملا فرع ةناب فاضإو اهركذتم ريغو اهب
 تناك ظافلالا هو ةفوخي نا ةنكمي ال ةناب ناي
 ناك فنيح مالكلا نابو قيفحتلاب ال بيرفنلاب

 ةني و هاتوا تع و وابل

 اء” ب تاشس اي ناعيا ا أ عك ديل ا الا علا ل ل ا لا نيس ىفلاانجر

 1 مت ا ل تين اس يا : 2 510

 :ةيزين 1 1 :! ١ ١



 هم

 هراضحال ىرخا طئاسو ملمع له هشارف 1[

 نع َج
 .ةعقاولا لحل

 رثقيح مركف ريغ متداعم له س

 نهو ليدنق كب ديسلا ضره لقث صوصخب

 هتابجإو مت مدعل ةبسلاب هوقرذع رثقيح

 ثيح ةضرم لقش مكحا ردقا مل انا ع

 هر يلا

 ةروضح نا كتداعسل مولعه ناك ذأ "01 5
 متليعتسا ام اذايلف اقينخ ةضرمو ايرورض ناك
 راضحال كلاس

 ةطلسلا اف نايع ةنا يل ليق ماد ام ج

 ةعقاولا لح يشب يجوت ىوس اهلمعتسا يقل |

 هضرم ةجردب يلع مدع نع الضف
 0 نا مكتداعس ركف ناك اذا 0

 ارهاظنم تراك هنا وا اللف نك كك ذلا

 ةزاجا ليصحت هس متدهتجا اذا اذاهف ضرملاب
 .- للاكلا هئات مافي عيل لا

 ةنعأ تحضوأ دقف هضرم صوصخب امأ ج

 يلا لا يذلاف ةزاجالا 0 رمأو 56

 نم نينثا وا دحإو ةبح كب ديسلل تهجوت

 فقر هردنلا ةئزخم اسلاج ةندجووا تالا
 نع تفهتسا امدنعو مارتحا لكب اًماق ينلبفتسا

 تيأر دقو لقث هب هعارذ ناب ينفرع لاح
 ينفرع ةوبهفلا 3 ءانثا ينو ههجوب رارنصا

 ترلت ١ كلذ ن كو نذا ىلع ل لضخ ن 1

 راظنلا سيئر رورم فداصن ةفملا راجي
 ءانثالا يفو  يبم سلج  اهالكو تمصع هبلط مث

 كبشلا هب ينغلب ام 5206 أنأ اهدنعف ةزاجاب هيلا

 هتداغسو راظنلا :نميئر لق ةلاحلا تضرغو كب"

 رارغ ينلكو صيخرتلا يف عناملا مدعب باجا
 اسهيلع يفخ دنعو اهتزرخو ناك دقو ةركذت

 قانحتسالا نع ائيذ ركذي ل ناب لاق هبلطف
 نوكي قافحتسالا ناب ردا سيئرلا ةداعس اهدنع

 ةيشاخلا تلعج اذه ىلعو هبايغ نه لماكلاب
 ١ كلذب ةركذتلا ىلع

 عن هضرا رظنل اب هنأ ليدنق كب ديسلا ربذخيل
 ةزاجا هل

 اركذتم تسل جب
 مراكفا مكتداعس ميني ناسا ا لع نا

 مابلط متداعس اؤيح كب .ديسلا ضرم صوصخب
 راظنلا سيئر نم ةزاجا 2

 لك عمو رفاك ذه نع لوالا باوجلا 3

 نوكلو ةصخرلا تلط دف“ كب ديسلا ناف
 نيو اها ىسشلبا ف ناسا رك لع كنأذ
 نيك ذن ريرغ ينذأ ةئداعسو ةلاحلاب راظنلا

 مكتوعد لبق هنوك وينوي ٠١ موي كب ديسلل
 ةلاح هي هنوك لاج ةيطبضلل رضحو ةيعبنل

 2 ضرما
 ركذنا امنا ةيعبجلا خيرات نم ققحتا ) ج

 مهالخو ماسقالا يرومام نم ةيعمج لصح هنا

 ملع ديكاتلا لصحو كتابوابروالا قبل

 ركذتا ال ماياب ةعقاولا لبق: اذه  ناكو هابتتالل

 كب ديسلا نا نويسوؤتلاب تبجا ينإو اهردق
 ِكابترالاو ةشهدلإو ةبحلا تامالع هلع ناك



 2ك

 ريم دمجا
 حماس يدنفأ دهبي

 يدجنلا فطصب
 همالس ديجا

 رينص هللادبع
 ينطل اشاب رع ةداعبي

 يقفر كب نافع

 تاداهش مدقاس موزل دجوي ناك اذإو
 كلب دمحا مو جراخلا يف نيروكذم نم ةذوخأم
 تانيا نوح ب ب ينوباص ب عفر

 0 ل نبذلا ةاماجلل دوهشلا اما
 ثلا ص ءابتنأ دعب ال اح ممدفا ينناف دعب

 مو مل مهاداهش اوحرط نيذلا ىنفدملا
 دمحإو نوسيروم مكحلاو يام مكحلا طنف ةثالث

 روصنم قيفش
 1 نابعش ؟1/ نينثالا موب ةسلج

 لبق عيرفا 1١ .دعاسلا 1 هاك ةيسويلب "و
 سيئر اشاب فوار ديحم ةداعس ةسائر تحت رهظلا

 نافعو اشاب وكيردرف تاداعيب روضحو. ةلكفللا

 دشروخو اشاب ديثروخ ديجو اشاب فيطل
 مالع دشروخو كب بيجن ديحيو اشاب فكاع
 اضعالا يكادوغال كبىنظصمو كب سيرومو كب

 كلب .غيلب. دمحا“ ريضح دعو ىلع هانب

 هدا دعتسا نم سما لوا موي نويسموقفلا بودنم

 ثيدحلاب هيحلم يدنفا سايلا هجرفتسا امراضحال
 ىتاكوفالا ناهب رتسم نيبو ةنيب ىرج يذلا
 رضحي لل ةناب لافف كلذ يف ةترضح لئس دق
 هلوق عامبو هراضحا يف لبقتسللا قحلا ظفحيو

 ةرشع اهب ةقش مدق وناكوفالا ناهبب ويسوملاو

0 

 تع جس جا مل

 مدوجوب ةرذاحلاو مم مم ا بغرب
 تاداهشلا 0 نأ فوج نأ ثيح ةغيطاب

 مؤتس رضم ام مهلعو ١ هتداعس اهدنع د / خلا دع ايم ع

 ىدلو ينن دوهش كدع دجوي من لاقف ةمكوشلل نم

 مزم دحا دوجو مدعب ماعلا دعب ةداملا قاروال

 هجوو ينطل اشاب رع ةداعس رضحت“]و ةئيملاب
 ركذلا ةنلاسلا ةقشلاب ةنيبملا ةلئسالا هتداعسل

 مكتداعس مئلسرا ةوق يابو ةطلس ياب 0

 ليدنق كب ديسلا وعدبل هيملل يدنفا سابلا
 ىبنوي ١١ موي

 لبق كب ديسلل تلسرا ينا ليحيوةيانكلا هيف

 عبتم ريغ و0 ايفر نونافلا ناف 0 عبو

 ةلاحلل ةبسنلاب

 س 5١ مكتداعس تلعج يتلا ةلدالا يضام

 هروضح عنمي قحح كيدشب

 ضيرم هنأ اهتقو ينغلب ام

 .. ةرضحو ينطل اشاب رع ةداعسل اههيجوت مار ةلئسا
 ا وا

 ١ صاختلا داهشنسا بغرب ناك اذا نايب ويسملا نم

 كلذ اًركذتمو .اقتحتم تسل نكل اًنوناق كلذ

 ص511 ا ا ا

 نكي ل ليدنق كب ديسلا ضرم نا !ولوفل نا

 5 يس رع ينم ليق اهو اًنايع رظنا م حج

 ٠ هبط يدنقا ىلايلا مكداعس ربخا ام سا ؟

 | دارت لع ردقي الو اضيرم ناك كب.ديسلا نا |

 تاو مل ا ل ا وسع وعلا

 كي ل 7 د7 راو 37 او رد ب د3 0

 او
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00 

 فت 4
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 يوي كج دبع

 تسع © ارجو ضده د عبدسب هيج قي 20ه

 انعم

 ضعب يف وا ةعارذ يف ناك هنا ضرف ىلعو جرخي
 نم اعنام ناك ام اذه ناف للشلا ضعب هىمح

 ظ جورفملا هناكما

 اهراشتنا عنمو اهدامخا يف وا ةلتثملا عنم يف يعشلاو

 يتل١ رماوالل ةعاطالا مدعو ةفلاخللا نيع وه
 ظفاحلا فرط نم اهنقوب هل تيطعا

 لوضح ركذ ام عيمج ىلع ىنبنا هنا ثيحو

 سننالا نم نيريثك لتق
 قبس ام ةمكحلا تضرف اذإو كلذ ىلع هائبف

 ليدنق كب ديسلا ىلع كلا بلطنف ةضرف

 0 [؟ دنب نم ةربخالا ةرتفلا بجومب
 ينائعلا يئانجلا

 2ك ةنسا ونوع 1 قف

 قينحن نويسموف بودنم

 ديسلا ةيضق يف ةيردنكسا

 ليدنق كب
 غلب .اضمالا

 ةيردنكسا يركسع سلجم سيئر ةداعسل

 ليدنق كباديسلا قاوولا نإ
 ةسائر تحت عوضوملا سلجلا ىلا يارا

 رصبتلاب يل حامسلاب مالا رودص شسمتلاف كتداعس

 اًموي رشع ةسمخ ةفاسب ةيضفلا قه قاروا يف
 نع ةعفادلل !دمتسم نوكاس اهءاهننا دعب لأ
 يرابنعال اًموي 1١ داعيم ثددح يننإو روكذملا
 نوكملا قاروالا ةرثكل رظنلاب اًبسانم كلذ
 داعيا نآب جو ادا انو ىرعدلا للاخ
 كلذ نوكيف نييغن ىضتقمو قفاوم ريغ روكذملا

 يغلب يحي
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 تقولاب سفلا انإو مكتداعس ةنونسقس ال. اضوفم لو جورخملا هناكما ف تاكو هب عدا يذلا
 ليدنق كلب ديسلا نع جارفالا سلحلا نم هنيع

 ةيضتفملا تاظنتتلا ذخا بغو ةنايف بجومب

 ةينالا تاداننسالا ىلع اذه يبلط ينبا يننإو

 طحت ةيواهنوفلا ةعيرفلا بدنا ”الوا
 دعبو تاقينخلا ييهبت ابيل رسلا تحت موهملا
 ةناضلا ةمادقن بغ جورخلاب هل حرصتي كلذ

 ةيدش عناون كلذل دجوي ناك اذا آلا ةمزاللا

 لئب حّرصو سلجلا قبس دق ثيح اينان
 ةلأسم يظن ربكا ةيها ٍتاذ اياضق ىف كلذ

 . ةعبرشلا نوك عمو اطنط يف ليمرهلا خيشلا
 زرمالا:كرتا ينناف اذه ' يبلط ذنبي: قياوسلاو
 ليدنق كب ديسلا ناب طنف ديفإو مكتداعسا

 ىأرتي يتلا ةبقارملا تحت ةيرددكسالاب ىتبيس
 ددع روضحل ادعتسم نوكيو اموزل سلججلل

 . هجوتاس يفناب مكتداعس ربخإو هل لسري بملط يأ
 ضعب ىلع لاصحتمالل عرهافلا ىلا ءاسمألا اذه يف

 دوعاسو ةيضنلا هب ةقلعته تادانتسإو قاروا

 ضخ :ىدتبال مداقلا ءاغبرالا موي فرطلا اذهل

 ثرظنو قبس يذلإو اده ةدوجوملا قاروالا

 اضعالا قينحتلا نويدموق يف موضع

 ناي
 كب ديا نع

 ليدنق

 نودصتم كب قيفش نم ةمدقم ةقرو

 1 هوم رخل ةبر دسالا

 ددع

 يان ىوتككلا > 17

 وسل نوم زوتكدلا َْ



 يدنفا سايلال اهيجوت بلطنملا ةلئسالا ىلع ةرصاق

 ام فالخب اذه نا عم دوبشلا يتاب نود همححم
 عابتاب ةنالعإو اهضفرب ررفل دقف هيلا مهنتو ررقث
 سمالاب ررقث ام

 /5 ةنس وينوي ؟/و ؟٠ ١ ةنس نابعش ؟؟ يف
 اضعا اضعا اضعا

 بيجن |ولرنيم مالع اولريم يكدوغال ولريم

 فبطل ناثع 0

 نم ةمدنملا ةقشلا لوبق وه ءارن يذلا
 ةيولطملا ةلئسالا يف رظنلإو موسرملا وناكوفالا

 أهم أينون :أق نوكي أم ريرقلو

 اضعا اضعا اضعا

 يرفق قيرف. . كيشروخ ليل... .نيزوم ريغ
 ةيدكساب ةبيركسع ةكنم

 فوأور ديم

 ( ليدنق كب ديسلا ةيضق يف ةيليمكت ةجيتن )
 الج يردك لويز رعالا

 نا ةيركسعلا ةمكحلل ىأرتي نأ ضرف ىلع
 ةيضتلا ةحتت يف ةنينملا ةيلجلا نيهاربلاو ةلدالا

 ليدنق كب ديسلا ىلع مدلل ةيفاكر يغ اهفاروا ينو
 /؟ ةنس وينوي 1١ ةعقإو لوصحب اًخاع ناك ناب
 هجوالا نأ اضيا ضرف لعو اط ارضع ناكفنإو
 ينكارتشإلاب هيلع 5 ةيفاك ريغ تمد وت يلا

 نم 1ا/. و هو48 دنبل اًنبط ةروكذملا ةعقإولا

 ليي را اء ايس لان يناهءلا يئانجلا نوناقلا

 | ونوك ةنصب ليدنق كي ديسلا نا ثيج
 نيظنقملا رادكحو ةيردنكسا ةيلعبض ردا
 هين لاغال ةيلع لها ايب سلول ديدي
 لبق ةيردنكسا ةنيدم يف ثرس يتلا ةنتفلا دانا

 0١" ءانلا عبو نايثلا نيكستو 8 ةنس ونوي | 1١

 0 1 0 ةنا 0 ةنيدللاب نينطوتسملا

 رم ا عشنا عانبا ىلا تدأ
 هريصفنو ر نما ل اها نع ًالضف هنا ثيحو

 ةمالسلا ظفح اطوا يتلا هتفيظو تابجإو ءادا يف

 جتاننلا نه ىلع 1 دعاس ةباف ماعلا نمالأو

 تايعيج ا يف هروضحو ةكارتشاب اع ةرأت

 ةاملا لفاحنإو
 نرم رماوالا هَل تيطعا اعم هنأ ثيحو

 نع كاذ ذا ةيردنكسالا ظناحم ةداعس فرط

 كللت مطب م) ةناف ناجشلا عنمل مزلي ام ءارجا

 ش اهاضتقم رج لو رمأوالا

 راكفا اهيلا تلندو يتلا ةلاحلا نأ ثيدحو

 هترادا تحت تناك يتلا تاوقلاو ةيردنكسا يلاها

 نينوي ١١ ةعقإو ةبخولا اهحتاتن نمض نم ناك
 [/ارإ# ةنس

 قبب مع ليدنق كب ديسلا نبا ثيخو

 0000 اوه لل هاد نم ةمئالا

 مهةتاداهشو مةواوسا ةررفم ةليدع دو.ش هب دهشو
 ةيضنلأ قارواب

 كاس ليدبق كا فقسلا نأ فك ثيحو

 ام ذاخا يف يعسلا هنابجإو مها نم ناك هالعا

 رول عخبللا وا هلوصح عنمو وينوي ١١ يف عقو
 ةعفاولا كل ةرعاد

 0 رول ع كلذ رجي هنا ثيحو

 ١ هلزتم يف فلخت#و
 نمو دوهشلا ةداهش نم جضنا هنأ ثيحو

 ضرملاب اضيرم ناك ام هنا ءابطالا يربتعمرارق

 هل
 9 كن هد

 دمع يللا

 ا و ا و



0101 

 ا ا ال ا ا

 د

 رضحابم كلذلو البق دهاعلا اجا نر |
 دوهشلا قاطنتسال سلجلا ىلا تبا موي جابص

 راظنا تحت ةعضو ريضي مهلع هينلا لاس 1 1

 كيندال ايش ل لمت ١ 00700000 ١

 5207 ذل 078 ق7 /

 1117101111 از 0000

 لوصعلل كلذ 0 لك ا

 ىدل حاضي.الل ةجاح الو ةقيقحلا ةفرعم ص

 رضحت نا ةعفاد4ل اعطق ليخمملا نم هنا كتداعس

 ابعنب اهريضحت نورك نح ذاضف لبا نم ةلكضالا]

 يف ةدهعا امو قوقحلا ن تي

 م يف رصبتلاو او ءاكذلا نم

 مدنفا قه يتاظوحلم اوبوصتسن 5 0 0

 /5 ةنس وينوب ٠١ يف

 نآهب نردرأا :

 ىلتداعس يي ىس ير ةردجلاب ةيرديلع ةكح

 يرلترضح مدنفأ

 نابعش 17 ةهقرلا متداعس ةدافابركذ دن

 ل هخي رأت تقو ةدراولا آ 1 هر ٠ ١2 ةدس

 كب ديسلا نع لكوملا وتاوفالا ١
 يتأ ١ دوهشلا قاطننسا ةداعا يف بغار ليدنق

 هلكوم ةيضق يف كتداعس ةدافاب مؤاسأ تحضوت
 رظنلل دوهشلا كلوا نم هبغري اع ازيرتل مدقب ناب ةييبغت راص ول ةنإو ةكحلاب اهرظن عمزملا
 ممثدوجو ةرورضل امنأ همدع نم هبلط ةقفإوم يف
 م5 ةنس وينوي 1١ لباقلا تبسلا موي ةيردنكسب

 يف روضحلاب منالعا بوغرم ةككحلا بلط تخت
 هخيراتب ررحت دق ركذ ام ىلع هانبو روكذملا مويلا
 ةيبرحلا رظان اشاب ينطل رع ةداعسل نيفارغلت
 نيرفلا اشاب لماك ليعمسا ةداعسلو ةيرحب و

 ةيردنكسا ظفاحم ةداعسل اضياررجتو
 يف روضحلاب ءامسالا يتاب ىلع هيبتلاب هخيرات يف
 كلب نسح ادع ام بوغرملاك روكذملا مويلا

 قاع ناو قياس يرو كابا ةيطبض ليكو قداص

 ةدافالا ن 0 1 هجوتو راسل اريدم هنييعت

 لجالو كلذ نع ةياذادلا ةراظن نم ةدراولا

 مدنفا هريرحت مزل ركذ اب كتداعس ةطاحا

 نويسموق سيئر /5؟ ةنس وينوي[؟ ١ يف

 ةيرادجسا قي

 يرسي ليعسأ

 راظنلا سلجم سيئر نم فارغلت ةروص
 ةيركسملا ةكيلا سيرا

 ؟رالكتساب .ةيركسعلا ةكشلا سيئر ةداعسل

 ديسلا نع يماحملا وتاكوفالل عملا داعيملا

 ةياغل هدادتما بوغرم ةنع ةعفا دما ريضحتل ليدنق

 . هدادتمال مزاللا ءارجا لمؤنف يالا ءاعبرالا موي

 انوديفإو لدعلل اًراصتنا اذهو روكذملا مويلا ةياغل

 راظنلا سلجم سيئر 245 ةنس وينوي ؟١ يف

 رصمب

 أشاب وكيردف ةفرعب درلا ررحتو هخيرات يف درو
 درلا

 لعل ا يرحيس كلود فارغلتي ريشا ال ل

 /5 ةنس ونوي ١١ يف

 ىتاكوفالا نام م نإ نسال اب ررقلا ثيح :

 ةلئسالا عيجج مدقي ليدنق كب ديسلا نع لكوملا

 ماسا حوا يذلا دوهشلا قاطنتسا يف مزلي اذع

 اقباطمو اقفإوم ىري يذلاف ةئيهلاب اعوالت دعبو

 ىتيرك دلا ةنع رداصلا ف وياهلا يركسعلاروتسدلل

 نإو دهاشلل ةهيجوتو ةلوبق ررقنيل ةمكحلاب هعابتاب

 اممدق يتلا ةقشلإو ضفري لوبقم ريغ ناك
 اهنا ثيح ةكتجلل هخيرات موي موسرملا وتاكوفالا



 يراترضحمدنفا ولتداعس رح سلجم سيئر
 يراجلا 14 .ةهقر كتداعس ةدافا ينيلصو

 لضرعا نأ فرشتا اهيلع 0 دعبو

 دوهشلا قظنتسا ناب تبلط ن يننا متداعسا

 وضالا لع انأككرا 3 0 ةيناث

 لوصالا ىضتفم نم معن ارتتكأو اسنرف يف ةيعرملا
 نوكي نا ارتلكنأ يف ميدق نمز نم ةعبتملا
 يبرحلا سلجلا سيئر ةفرعمب دوهشلا قاطنتسا

 امس راص يتلا ةيبرحلا ةريخالا نيناوقلا اهنا

 نا ةنع ا موهملا 1 نم ةنأب يضتفن
 :اذب .]وقطنت-؛

 ن !نوبشت يراد 0 كلذ لك عمو

 ىلع اهينلا نا يدوب يتنا ةلئسالا مبدل طسأ

 اذهل اعنام ىرا الف اهيلع متنا ادوقلت ىتح دوبشنا

 تالا تايصتيالا باغ رمان ليسأل

 ماظنلا نع ينوماعتو !ومركلت نا مكتداعس وجرا
 ىوعدلا قايس يف هعابتا ريصي يذلا ينونافلا

 ماظنلا اذه هيف جوملا يرشلا باتكلا

 يغزو هيلع عنطا أ حك ةجاحلا ىدل ىتح

 ناعما دعب ةنا متداعسا حاضيالل ةصرغلا نه

 ١ ك1 3 .ىارت ىرغدلا قاروأ يدل
 ايلا ااا
 فكيسجو راقنلا وذ يدنفا يلعو حماس يدنفا

 يالكرتخإو اذه قي ركاشاب 0 يف كب

 اا لع ميناس ركمللا تاه
 0 و تافتلالاو . ةفاطللا ديزمب يتابلطت

 مدنفأ عرقوملا يتايحت |ولبقل

 ١8 ةسوشم 29

 ناهب نردرأ

 يراترشج سنا اداب ير احم قار

 قاروالا نا ينغلب

 مدنفا هتنيظو نم كب ديسلا ءالخاب

 ناعب نردرأ
 ةصلخلا قاروالا ميلسن ةئيطاب ررفن ةنا امب)

 , 2 قاروالا ةروص ءاطعإو اهبحاصل اههبلستل هيلا هلكوبب
 ( ةكحلاب اهظنح مزاللا

 تاريخنا لئالد ىلع تارسملا غولب باتك'

 | ةلطق بارج لخاد باخحو رمحا دلجي دلجم
 ةيعدا ضعب ىلع يولحي قرزا قرو ساركو
 ةقروو تيروكذم ءاهماب غلابم نايبب فشكو
 كسداع دنسو ةطلنخلا ةمكحلا نم ةرداص ةيمسر

 قترفا هينج ةثالث نع نيما ديحم ءاضماب ررحم

 يذ ه اهخيرات ةيلبقدلا ريدم ةداعس نم ةدافاو

 000 ده رج ليدنو 4 هس مقا
  ةكحلا نم خيرات موي مهلتسا دق عطق 4

 ”00 ديلا نم تذخأ يلا

 000 ارضم 2 انوجعم ناك ام دهع يف ليدنق كب

 7 نا مكتداعس نم وجرملاف يبرحلا سلهتلل تلصو
 7 عم ةيصخشلا قاروالا قه يل اومستو اومركتت

 ' ِ 0 ةقلعتملاو انهض نم ةدوجوملا قاروالا ةروص

 مالتسالاب ىلدو اذهو هترضح قلعت ما
 25 ةنس وينوي 1١ يف

 ناهب نردرأ

 يراترضح مدنفاولتداعس يبرح سلجم سيئر
 ' ابأوجو هخيرات ةمقر مكتداعس ةدافاب تفرشت

 ريغلا نم هنا مكتداعسل ضرعا هيونجت ام ىلع
 ةلئسالا لبق نم عضوت نا ةعفاددلل ًالضا 0ك
 نول ١ ارظن دوهشل ذأ ىلع اهاتلا بك ىف

 ىلع ينبني ةعفادملا قاطنتسا ' قايس كي 0



 سلجلا نبزاب دئارمما ةآرق نم تلع دنا

 مهلا أمم ةنودملا ةجيتتلا ةروصب لبقي مل يبرحلا
 ةيتاكوفا تو ليدنق سل كسلا ةمذ لع ةاقلملا :

 امايقف ىرخا ةروص لممب نالأ نوذخا ةموكحلا

 فرشتلا اماعارم نرم يل دب ال يتلا يتابجإوب

 يبرحلا سلجملا ىدل ددرت نود نم حوا ناب

 ::ليدنق كيوينلا حاصل كلذو ماقملا يلعلا

 كلذ يف ةضراعملا نودب لبقا نا يننكمي ال ةنا

 ةنجل ءاضعا يتلا ةيتنلا صن ربيغت 7

 ارتي ناك ناف ايسر اهبلع ينوعلطا قيتحتل

 ةهيتلا يف ةنودملا مهلا ناب يبرحلا 0

 اهنا زا ةحارصلا ةيناكهلدأ 0 كحل

 ةوعدلا يف ذخالا ىلع رارقتسالا لصحي اهب ةشوشم
 ليبس قالطا مارتحا لكب بلطاف ةئانلا منع

 ةققارملا اًماق كيال نا اب ركتتالاح ك كب ديسلا

 ةئيتتلا صن هي هئادحا ريصي ربيغن يا ىلع
 ةماقملا قيقحتل | ةنجل ةفرعبب ابلغ راص يتل ١ ىلوالا

 ايف لمالا مظع يلو اذه قاطنتسا سلجم ةفصب

 نم ءاركلا ىلخلا ءاضعاب مكداعس هيلع مابج

 نورداق طتف مايإو مكتداعسف ةفأرلاولدعلا ةبحم

 ىه الي قه يتضراعم ىفاتخ تل ١

 ةيلصالا *يدابلا نع جورخلا نعع ةرابع
 ةيئانلا سلاجلا ةفاك هب ةيعرملا تاديلقنلاو
 مدنفا راطقالا نم رطق يأب ةماقملا

 نردرأ 25 ةساويوب 8

 تايب

 يرلترضح مدنفا ولنداعس يل رح سلجم سيئر

 ركتداعسل لاسرالاب تفرشتو قبس دق

 يتضراعم نع هب تحضوا وينوي 4 بقر اريرخ

 ىلوالا ةجتلا ةروص نوم هيث. ىندإ زبيغت يف
 ةضراعملا كه يدبا نا بجإولا نم ىرا نالأو

 ىلع اهعالطظا دعب مكتداعس و ةلئاق ةينان

 سلجلا م اما يتب لن 8 متنع كت نول ذملا يريرحت

 ىلدا اد ةنا يل ت دكأوب ماقملا يلعلا يلرحلا

 ]ل نه نأ ,لب كوالا ةشلأ ةروص يف ربطت
 ةدافا ةيح سلجلا ىلا تالسرا يتلا تاذ لزت

 نالأو قيلغلا ةنجل فرط نم وينوي ” ةجقر ةيمسر

 ةمن“ت ىلع انيدح تعلطا دق يننا مكتداعسل حوا

 ةبتنلا ةروصل ةيلكلاب ةفل ان ةروص ىلع ةصوصنم

 هللا سمتر نمل مجرصتلا فس قل نرد
 يذلا مويلا تاذ يف اهتلد ثعلطا اهبلا اموملا

 دعبو اذه يبرحلا ساجلا ىلا ايسر هب تلسر ١

 يتلا بابسالا كانخت ال مكتداعس هب يل ٌمدهعن ام

 جورخلا صوصخ يف ةيلكلا ةضراعملا ىلع يندنعب

 ع رضراعمب تسل متن ةيعرملا لوصالا نع

 لوس يف نمل انأ هيث روش لع نينا
 سيل هاضتقم نم يذلا أدبملا ىلع ةقفاوملا ىلا

 ىجراف رثكإو نينثا لب طقف ةدحإو ةجيتن لع

 ناو رمالا اذه يف ةياث ارطت نأ ماعم
 نه نأب لصح اذا ةناف ةينانلا ةجيتنلا !وليزت

 مزثلا ينا ولف ىوعدلا يف اهلع لّرمملا نوكت
 ال انا ةعفادملا تابجإوب مايقلا ىلع رارقسالاب

 موهلل مت يتلا قوفحلا يلع يتاذل اًظفنحم لازا

 مدنفأ ةيعرملا ل وصالا

 نردزا ل46 مون ا(

 ناهي



 صان شلاج

 نم ناك امر نبع ىبسل اصخمت نأ اهب حوا

 ذم روكذملا هلكوم شيتفت ئزجا سيلوبلا ركاسع
 يتلا قاروالا ذخإو رصمب عئادلا نحسب ناك
 مخيجال عراضقما بلطتو انل اهلسو ةعم تناك
 كلت لاسرا بوغرمو هيلع ةمانملا ىوعدلا يف
 اهبلطوا ةيطبضل اب ةدوجوم تناك اذا قاروالا
 ةيضتقملا ةظفاحلاب اطاسرإو اهدوجو لحم .نرم

 ةظوبضم انيلا قاروا راضحا قبسي ) نإ لاحنإو
 تارئرخلا ىلاعا عم ةنكل روكذملا فرط نم
 اوناكن يذلا نيرومأملا نم مالعتسالاو ةقيقدلا
 رضحالل ةنا نيبت دق ةاصعلا نوج ىلع |ونيعت

 هن يرجو ةيردنكسا ةيطبض نم ليدنف ديسلا
 ديحم ةهع يف ةاصعلا نجس ناك ذم ةيطبضلاب
 نم هتفر دعب يذلا يثابْكيلا ديثروخ يدنفا
 نادوسلا ةيرفسل نيعن ةيبرحلا ىلع القن ةيطبضلا
 روك ذملا يدنفالا ةفرعمب ةشيتفن راص ك انه يفوتو
 قاروا ضعب هلخاد نم ريرح ليدنم ةنم ذخإو
 روك ذملا يدنفالا ابيلست ىرجا اهريغو بتكو
 ادا نيف ناك يذلا يربص يدنفا نسح ىلأ

 لصن لو نالا ةياغل هقرطب تيقبو ةاصعلا نجح
 نم اهراضحت“ا راص دقف اهب انل مع الو انيلا
 ةظفاحلا اهنع تلمغو روكذملا بتاكلا فرط
 قاروالا كلتو مكتداعسل عبرجت مزاو هقب ةمزاللا

 فرطلا كاذل نيلوسرم هب ةعوضوملا ليدنملاو
 ءارجالر مجالا عبشل اب هيلع مونخم فورظم لخاد
 مهف 1سب قاروا ةثالث هيطو اهوحن يضققب ام
 يروم أم تاباجا ىلع عقاولا ةركاذملاو ةظفاحما
 مدنفأ امع يكحلا قاروالا صوصخ يف نوجا
 رصمةيطبضرومأم .5.٠ ةنس نابعش ١؟ يف

 بلاغ نايع

 نايب ويسوملا نم ثاريرحت

 ْ يرلترضح مدنفا ولتداعس يبرح سلجم سيئر

 انوهم ليدنق كب ديسلا ناك ام دهع يف

 صخ لخد ةميدنلا ةينسلا ةرئادلا سبح رصمب

 نوكي ةلعلو اًبتل هل فرعن ال نبع ىىدي ناجي

 اموملا كبلا شيتفت ىرجإو سيلوبلا ركاسع نم

 دهعلا كلذ يف نينوححم !وناك نم لماك عم هيلا

 اهلسو ةعم تناك ينل | قاروالا لك نم ذخإو

 01 م تناك ينل قازوالا ىلع عالطالا
 مارتحا لكبف ىوعدلا قاروا ىلا اهضو كب
 ةيشال اهدرجو لحم نم انيع اهلط سفللا
 مدنفا اههوزل

 ناهي نردرا .. , هع ةنسوينوي 1؟ يف

 يرلترضح مدنفا ولتداعس يسيئر يبرح سلجم

 لوصالا يضتنم ىلع ةعفادملاب مايقلل اذصق
 ينفد دوهشلا عاّتسا نم يل دب ال هنأ ىرا

 00000 را كاحس اورطقتو اومركت نإ كتدامس
 همح يدنفا سايلإو قيدص كب نسحو ينطل
 رائخم <ِدنفا دمحإو رينص كس دنفا هلل ادبعو

 !وناك نيذلا ءابظالاو ا يرس يدنفا نسححو

 ديسلا ةلاح صني تفتك يتلا ةنجللا ءاضعا نم

 اونوكي نا كلذ نع ربرقت ميدقلو ليدنق كب

 يبرحلا سلحلا هبسنتسي يذلا تفولا يف نيرضاح

 مدنفأ ةعفادملا فرط نم مقاطنتسا رسيتي يل

 . ناب نردرا 45 ةنس وينوي 41 يف
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 ؟. 2 ةنسأ نايعش طب يف ,دنفا كا 5

 ةيركسع ةمكحم سيئر آ

 ةيردنكساب
 (فوئور دبحم )

 يراترضح مدنفا ولتداعس

 مغر ةنيع خرطسملا مكتداعس ةدافا تماع

 ىئارت دقةنأ كيحو 155 مرن 9.0. ةنس ناش

 لجال ةروكذملا ةييتلا دادرتسل بويا
 ىلا اهاسرا ريصي كلذ مت ىتمو اهيف رظنلا ةداعأ

 كتقو برقاب نوكي كلذو ةيركسملا 0 |

 . مدنقا ةيمولعللل ةدافالاب حرشلا ب

 نويسموق سيئر

 ةيرافحس قيفحن

 مدنفا ولتداعس يرومأم رصع ةيطبض

 كبيسراترضح

 ديسلا نع لكوملا وتاكوفالا ناهب رتسم
 ىمس اصخش نا اهب موا ةدافا مدق ليدنق كب

 شيتفت ىرجا سيلوبلا ركاسع نرم لعل نبع
 قاروالا ذخإو رصمب ةرئادلا نحب ناك ذنم هلكوم

 - بلطو مكتداعسل اهلسو ةعم تناكينلا
 هلكوم ىلع ةماقملا ىوعدلا يف مهنيهال .

 دع قيل ةكحلاب رظنتس ةيضنلا نا

 قاروالا كلت لاسرا ةعرسب نذئوي ريخأتلا

 لحم نم اهبلط وا ةيطنضلاب ةدوجوم قنا 13

 ا ال ةيضنخمأ ةظفاحاب الاياب اهدوجو

 0 ةنس نابعش 4 يف :

 ةيركشع هك سيئر

 0 ةيردكساب

 (  فوؤر ديحم )

 ةيردنكسالاب تايانجلا قيفحت نويسموق

 يراترضح مدنفا ولتداعس يسيئر

 ىتاكوفالا ناهب رتسم نم ةدافا ةمكدتلل مدقت

 ةنا اهيف مشوا ليدنق كب ديسلا نع لكوملا
 ربيغن يف ذخا نويسموفقلا نأ دئارجلا نم مع

 ددحتبس يذلا داعيملا نا ثيحو هلكوم ةيضق ةجيت
 هني رات موي هيلا ةنالعا رش ةداملا نه رظنل
 دوجو لم..اكب] الاح ةهيتنلا لاسرا دصقلاف

 ايف اهنوئوش ءارجال ةمكحْلاب ىوعدلا قاروا

 مدنفا يدور ا؟ اذهو
 5 هما نايعش ١ ْ نيا

 ةيركسع ةمكحم سيئر

 ةيردنكساوي,

 ( فوئور دوم )

 ادام بر دير دكس هب دع نا
 يراترضح مدنفأ

 ةيضق ةيجتث مكنداعسل اذه عم لوسرم
 نويمسونلاب اهداعاراص يتلا ليدنق كب ديسلا
 ةيركسعلا ةمكحلا ىلا اطاسرا ىلع ةيأر قو

 /5 ةنس وذوي 7١و 17 يف نيتدقعتملا هينسلجب

 ةيضنلا قه ُه ةعفارلل موي نبيعن راص يت*و
 لاسرا لجال كلذب انزاعشا متداعس نم وجرن
 : مدنفا نيب ودنملا

 2" ةنس وينوي 14 يف

 مدنفا ولتداعس' ةيردنكسب ةيركسع ةمكحم

 1 5-5 يراترضح
 ؟ ةهقرلا متداعس ةدافا انط تدرو دق

 ناهب رتسم نا اهب اريشم هرئاس خ1 عمن يراجلا
 ةدافا مدق ليدنق ديسلا نع لكوملا وتاكوفالا



 |445 ةنس وينوي 6 يف مدنفا
 نويسموق سيئر

 ةيرادكسا قيفنحت

 يرسي ليعامتا

 يرلترضح مدنفا ولتداعس

 ةيام يف هنيب ةروكذملا ةيضنلا قاروا

 ةقرو ةرشع» ينامثو ةرام سيلو ةقرو ةرشع عسنو

 هخيرات يف ةيشمتلا تمزل داهعاللو نيملاب ركذ 15
 يرسي ليعاوسأ

 ىلتداعس سيئر ةيردنكسب ةيركسع ةكمم

 يتلا ليدنق كب ديسلا ةيضق ةجيتن بلط هخيرات
 ندوب + مر ةبانايردسلا كلا لا حل ١
 ءارجإو اهيف رظنلا ةداعا لجال 1 هرغ 45 ةنس
 لاسرا نيجار مكتداعسل نير ىضتقاف مزاللا

 ةياو ر رغأتو 0 اذهل ةروكذملا ةههتنلا

 مدنفا اهيف مزاللا ءارجا نيل ةيضفلا
 نويسوف سيئر - 885ةس وينوي 1
 ةيردنكسا قيقحت ْ

 يرسإ ليعاسا

 كب ردنكسا ةرضح نم مزاللا تسلا. ذخوي
 هتداعس بلط بسح ةهتنل ا هيلا مسنو

 نم اهنياتسا دق نتملاب ةروكذملا ةجيتتلا
 نويسيوفلا كا اهايصونل ةكشلا

 نويسموق ريتركس 4 ةنس وينوي 1؟ يف

 ةيردنكسا قينن

 نوع ردنكسا

 كب ليدنق ديسلا ىلا

 70 فرطلا اذهل مدق وناكوفالا نايب ويسومل
 ةيزيلكتالا ةغللاب ةقش هفرط نم صفت ةطسإوب
 خالطالا بغرب ةنا هيط ةقوفرملا 7

 اهيف ةعفارلل مكيلع ةمانملا ىوعدلا قاروا ىلع
 عم همدع نم هأيأ مكليكوت ملعب 03 ثيحو منع

 دمحم نيعل دقف يرو رض وه كلذ ةفرعم نأ

 . نواعمو هروضحب يل ةمكحلا نواعم يلع يدنفأ

 قتاكوفالل مكليكوتب اذه ىلع |ودينت ةيطبضلا
 ةمدع وأ موسرملا

 0 ع نابعش 1 ُْ

 ةيركسع ةمكمم سيئر
 ةيردنكسا

 (فودور ديحم)

 يراترضح مدنقا ولتداعس
 ةعفارملل وتاكوفالا ناهب اجإوخلا تلكو دق

 نا هلو ةيركسعلا ةمكحلل يروضح دنع ينع

 ا 001 ايان ويسوملا ةعفارملا يف ةنع لكري
 مدنفأ هضرع مزال كلذب ةطاحاللو

 00 اهم - ةظيض نواعم

 ةيركسع ( همالس دمحا )
 ةيرد٠.كساب تايانحلا نيت نويسمول

 : يراترضح مدنفا ولتداعس يسيئر

 ليدنق كب ديسلا نع لكوملا وتاكوفالا
 ةقلعتملا نويسموتلا ةججيقن ىلع عالطالا بلطت

 الكاب لعوو ةلكورم لع ةماثملا ىوعدلاب

 ا سيرت ريكس لا تلسابغ خا
 اهدوجو ةراورضل هخيرات تقو اطاسرا دصقلاف

 ل1 لق دبملا

 3001111 هيمو وف مرحوم. 075 5ن وح زم مب وب دج ب ل
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 0 ل

 || ةلوهسلا ةياغب اهكما ناكل لصح ايف ةكرجلا ِق 0
 اطوضح عنم لب ةروثلا ءافطا 200

 كب ديسلل نا ىلع ةيوفلا ةلدالا نمو
 ىلعو وذوي ١١ ةلتفم يف ىلوطلا ديلا ليدنق
 نواعم همالس يدتفا :.تهخإ نأ وه اهب تاكا
 ىلتقلا يف ةوارجا بجي .اع ةنم مهنتسا ال. ةيطبضلا
 ناب نما امخادو ةيطبضلا ماما اولتق نيذلا
 كلذ ذافنا ىلا نواعملا نا رجلا 5 ع

 تايلانينسالا ىلا ىلتتلا لاسرا يف ىسو بألا
 ةاقلم ثنجلا ضعب تدجو دنف كلاذ عبو
0" 

 لصحاب لع ليدنق كب ديسلا نأ لوا
 ناكو رمالا أدبم نم 41 ةنس وينوي ١١ موي يف

 دابخا هيكمال جرخ ولو جورخلا هناكما يف
 لتق كلذ ىلع بنرتف ناسحت“الا نيعب ةعقاولا ىلا رظني ناك لب كلذ دري م ةنكلو ةروفلا
 ةيدعلا سوفنلا

 يعرب رمأ ليدبق ىلع ديما ا انا

 ةيانحلا ءانجا لجال را ىلا تنحل
 رع دركرو نع الضف روك فلا نأ الا

 رادكحو دلبلا ةيطبض رومأم هنوكةنصب ةلتقملا
 ىلع دعاس يذلا وه ةناف سيلوبلو نيظنحتسملا
 الوصح لبق اًرس اهتثيبو ةلفقملا كلت دادعا

 ىبنوي 1١ موي ضرملاب رهاظن هنا اعبار
 ةروثلا تقو يف جورخملا نع اًراذنعا 47 ةنس
 ُه هروضح نا عم ةيطبضلا رومأم هنوك ةلاح
 ناكف ةروثلا نكسي نا دب الو ناك ناهيشلا لحم
 تابجإو مال اًتلام ليدنق كب ديبلا اذا
 ىينوي 1١ ةرزجم يف اكرتشمو هيتنيظو
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 ١1 يف نقعنملا هتسأ# نويسموقلاب ررقن

 ةبكحلا ىلا ةيضقلا لاسرا م45 ةنس وينوي
 محلا لجال ةيردنكسالاب ةصوصخلا ةيركسعلا

 دنبو 46 دنيل اتبط ليدنق كب ديسلا ىلع
 نايعلا ياما نوناثلا نم 11. دببو <

 تايانجلا قيق## نويسموق نم اذه ردص
 ىينوب ١١ يف ةقعنملا هتسلجب ةيرددحمسالاب
 اذا فرس ليعاسا ةداعس روضح /.؟ ةنس

 فك دشر اشان مهربا ءاضعالا تارضحو سيئرلا

 ةللاوا فلي ميلي ديحإت روضنم كيب قققو
 كب بيجن مهربإو كب ولافاك نويلو كب نيمأ

 نويسموق سيئر

 ةيودجلا قيفحت

 يرسا ليعاوسأ ) منخلا لحم :

 قيقحتلا نويسموق سيئر نم ريرحت

 كلا سيئز ىلا ةيردنكسب
 ايف ةيركسما]

 ىلتداعس يسيئر ةيردنكساب ةيركسع ةمكحم
 يراترضح مدنفأ

 ةماقملا 597 هر ةيضنلا اذه عم لوسرم

 ةيردنكسا ةيطبض رومأم ليدنق كب ديسلا ىلع
 ؟/. ةنسوينوي 1١ ةرزجم يف هكارتشاب موهنلا اقباس
 نويسونلا رارق مهف اب ةقزو ١١ ىلع ةيونحلا
 يلا ةسلجلا داعيم ديدحت دنعو مم التسأ لم
 بودنم لل اسرا لجال انراطخا زيصب اهب رظنتس

 ؟ ددبل اًنبط ةكحلا ماما ىوعدلا ةماقال انه نم
 اا5 ةنس رببتس 11 خراوملا وتيركدلا نم



 ملكتي مدن هللادبع |وأر هيحلم يدنفا سايلإو
 ماما ةعاس فصن وحن ليدنق كب ديسلا عم اًرس

 كلت دعب و 61 ةنس وينوي 6 ةعبجلا ةليل ةيطبضلا
 ىثوفنالاب ةمئرشم ةبطخ ميدن هللادبع ىتلا ةملاكملا

 موي ةيطبضلا لختسا ليدنق كب ديسلا نإو
 هتضوأ ُه اهيف عمجو 47 ةنس وينون 5 ةعيجلا

 دبع ىنطصمو دواد نايلس لثم ركاسعلا ءاسور
 اونبو لبج وبا دعسو دواد كب ىلعو محرلا
 مهلع ةاخرم ةراتسلاو اليوط اًنمز ايف نولوادح

 دحا ةلوادملا ءانثا يف ةيعمجلا نه يف !ولخدإو
 نوجمملا ثكم نا دعبو ةيطبضلاب نينوحملا
 علب ديبلا رمأ نم ةلوادملا ةضواب روكا
 نا وه بجتل اب يضقي امو ةنع جارفالاب ليدنق
 نوجمملا اذهب تأدتبا دحالا موي ةكرعم

 داقعنا ررك نا دعب ليدنق كب ديسلا نا
 ىبنوي ٠١ تبسلا موي ةيطبضل اب ةروكذملا ةيعمجلا
 ةراتسلإو ةليطتسم لم |وركذ نم عم لوادتو
 ربخإو ةلوادملا لحم نم جرخ ضيا مهلع ةاخرم
 ىلا دحالا موي يا موي يناث رضحي ال ةناب ري

 تلصح موي يناثف ةبرش ذخ أيس ةنال ةيطبضلا
 ةفو رع. تناك ةلتنملا نه نأ تبني امو ةلتقملا

 نراف ةيركسعلا ةوقلا ةكرح لا ةرضحمو
 تاولاوخ ضعب ةفاسم ىلع الا نكي لل ةروفلا اشنم

 لوق هرفلا ةوق ناكما يف ناكو هنابللا لوق هرق نم
 مستو نيرجاشتلا ىلع لاح ضبقي نا روكذملا

 الو كلذ لعنت مل اهكلو اهأدبم نم ةكرحلا
 ةروثلا دامحا لجال نيظنعتسملا ةطروا تلا

 نودب نيتلا ساب قالشق ن م كاسعلا تنل

 تايبرعب ونا ميضعيو الملا نوديو طابا

 ىراصيلا ىلع اوه نيلئاق يلاهالا ىلع نوعيصي مو

 00077 ةمقازلا لحم ىلا ملوصو دنعو مكنولتقيس مهاف

 نيفظونملا دحا مرما اذإو يلاهالا نوجيغن |وراص
 ١ دا طيشب رآ ىف هارجاي تيئداصلا
  نكسن مو هيلا نودوعي الو هنيعا نع نوبجتح
 ب ركاسلا تلمع ا. يآ اريحا .ةكرحلا
 ادبنو نيك دل

 الملا ذغإو ةعفارلا ربكا لوضصح .ايناث

 ةدعاسم كلذو اهلخادبو اهسنن ةيطبضلا ماما
 00 |نآاك نيذلا زكاسلا :ةكراشمو

 ةيطبضلا ىلا نوئفل !وناك نيذلا نييوابروالا

 ضعبب يرت اهسنب ركاسعلا تناكو مهولتقيو
 يلادالا ىلا ةيطبضلا حوطس نم باشخا عطق

 دهاش دهشو نييوابروالا ىلع مهنيوقن لجال
 هيلع ربظي اًطباض نا نيما يدنفا ديحم يبس

 00007 لع اهح راكلا طابضلا نم هنا
 00011 ١ ىابأ كانه ناك نأ لأسو ةيطبضلا
 اوعرسا مل لاق ممم ضعب دوجوب هوربخا الو

 ىيسوملا وهو رخآ صنت دهشو مهلع اوصلخو

 امل ةنا هينويل يديركلا كنب ليكو شتقفوكتب

 وره تلك خيرصلاو لتتلا ةكرح نا رعشتسا
 نيذلا ةيثيواهلا دحا نم مؤتسا ةدحإو
 رضح ةناب روكذملا عبخاف ببسلا نع مهفرعي ال

 برضلا نع فكلاب رمالا'

 ةروث لثم ةلتقهو ةروث لوصح نا اتلاف

 يلاهالا ةعيبطو راوطا نم سيل وينوي ١١ ةلتقمو
 ةموكحلارماوال لافتمالاو ةعاطلاب ”مثرما روهشملا

 ناوغا نم نانثا وا صخش ناكف يلاهالا نم
 ةحارلا ةداعإو ماظنلا ظنح نم 5 ةيطبضأاأ|

 ةيركسعلا ةوفلا نكت ملول ونوي ١ ١ ينذ اهلصاوملا
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 ا

 املاج نايحا ناك ليدنف كب ديسلا نا اودبع
 نانو لانرج ني يو هرسلاب هنا 0١

 ةنأف مضعب الأ هتداعك للكتيو هيشارف ىلع عهجضم

 دوجوم ةنأب مربخأ 00 ديسلا نأ 1
 ةكي ال ةنإو نمالا هعارذ يف لفث عون ندع

 اهذخا يتا١ ةبرشلا لعف نمم اقوخ جورخلا
 ربخا دق هسنن ليدتق كب ديسلا نأ لاخإو
 ةيطبضلا بتاكشاب بابلا هنو قداص كب نسح
 بابلا هت نإو ىت>رثؤت مل اهذخا يتلا ةبرشلا نا
 لش تناك تقو يا ينف هفرط نم ةبرش هل رضحا

 نع ةعنمت ةجرد يف ليددق كب ديسلا ضرم
 ينعاراتما ضعب ةفاسم ةيبرع يف ولو جورخلا

 ىينوي ١ ١ موي لثم موي يف اصوصخ ةيطبضلا دحل
 ليدنف كب ديسلا ىأر يذلا نمو 1

 مث اب جورخملا ةنكي ناك ام يتلا ةلاحلا يف
 جئاعب ناك يذلا يدجلا ىطصم مكحلا سنو

 يذلا ضرملا ءادتبا نم ليدنق كب ديسلا
 ليدنق كب ديسلا نا ررق هب تيما عدا

 موي هتفيظو لحم ىلا هجوتلإو جورخملا ةنكي ناك
 حماس يدنفا دعس كلذ ىلع قدص دقو دحالا

 ليدق كب.ديسلا لاق لاةيودألا كلل
 دمحإو رائخم يدنفا ديحم اهنع ربخإو اهاطاعن هنأ
 لفم ةيردنكسالاب ةيجازجالا يزوف يدنفا

 ريك ضرم لع لدن ال يندعب هآبو رال

 ليدنق كب ديسلا ىرتعا
 روهأم هنوك ةنصب ليدنق كب ديسلا نإو

 سياوبلاو نيظنحتملا را دكحو ةيردنكسا ةيطبض

 لب ةروثلا داما ىلع ارداف كش .نودب ناك
 ليق اذإو اهدامحال ينكت ةنم ةدحإو ةيلك تناك

 رمإوال لغتنا تناك ام رنعقو ركاسعلا نا

 رمإوال ناك ل اتمالا مدع نا لوقنف اهئاسور
 لصح 5 يركسعلا بزحلا نم اونوكي مل نيذلا
 اونكمي ملف ةفالخو ينطل اشاب رمع ةداعسل كلذ

 ديسلاك ناك نمل سيلو ةروثلا دامخا ةعرس نم
 ةيداهجلا ةاصع نايا و ناك يذلا ليدنق كب

 نم حنإو هنا ثيح يبارع دمحا ةوطسب ايّوقتمو
 ةيردنكسالا ظفاحم يفطل اشأب رع ةداعس ةداهش

 ليكو قداص كب نسح عضحو ناجيثلا مايا يف
 هبحلمم يدنفا سايلإو ةروكذملا ةملا يف اهتيطبض
 ُة هتاقوا فرصي ناك ليددق كب ديسلا نا

 يباوطلا لاغشاب و ركاسعلا ءاسور تايعنج

 مايا ةيطبضلا نع بيغتيو كلذب رخف' ناكو
 نم الصاع ناك ان لفي ناك انو ةلاس

 دمحم نا ىتح ناجيغلا نم مل نييزحتلإو ركاسعلا

 لوق هرق رظان سفيرت ويسوملاو رهاط يدنفا
 ةيسر ةباتكب ةرات هناظقوي اراص اهتقو هنابللا
 ىلا هتافنلا نايعدتسيو ةيمسر ريغ ةنصب رالف

 نم ركاسعلاو يلاهالا اهيلا تلصو يتلا ةلاخلا
 امو مهلا تفنلي ناك ام ةنكلو راكقالا ناجي

 ديسلا هيف ناك يذلا ركرملا لظع ىلع اضيا لدي
 يف يركسعلا بزحلإو يبارع ىدل ليدنق كب
 نيبو ةنيب لذات ثناك ينل ١ ىنفلا تافارللا

 نم ةيضفلا قاروا عم ةظونحم يو يبارع دمحا
 نراك ليدتق كب ديسلا مالك نأ ضف: كلذ
 اًعاطمو اعوبسم

 داسف ينطل اشاب رع ةداعسل ىأرت 1. ةنإو

 ءاحنا يف بطخي ناك يذلا ميدن هللادبع يعاسم
 صخغل ١ داعباب ليدنق كب ديسلا رمأ دلبلا

 كلذ لعفي م هنكلو ةيردنكسالا نم روكذملا
 قداص كب نمحو همالس يدنفا دمحأ نا ىدح



 تدزاتملا نم وهو ليدنق كب ديسلا رذئتقو
 نم ثافصلا كلتب ىتثرا ىتح ةراجلاو ءاكذلاب
 ناكو ةمملا ةفيظولا كلت ىلا ركاسعلا فوفص

 ةعفاولا لوصحب ربخأو ِهلزنب اًدوجوم اسموي
 اكو كلذب ةسفن وه رقا او اهاديم يف ةروكذلل
 بين٠ يدنفا دبحو همالس يدنفا دمحا دبش

 ريخالا دهاشلا نا ىتح هبهلم يدنفا سايلإو
 ظفاحلا ةداعس ناب ليدنق كب ديسلا ربخا

 نم ناك اف ةعقاولا لحم ىلا هجوتلا يللا ةوعدي
 ديسلا دنع .ةعيس ليناك نيذلا ركاسملا لمابض
 دواذ كب يلع مدحإو هوددبتو الأ ليدنق كب

 ناف كلذ عمو هسفنب هجوتي ظفاحلا عد هل لاق
 ةعقإولا دامخال جرخي ) ليدنق كب ديسلا
 هتابجأو مما نم كلذ ناك 5 ناجيشلا نيكسنو

 رادكحو ةيردنكسا ةيطبض رومأم هنوك ةفصب

 رظنلا ضغ لب سيلوبلا ركاسعو نيظنملا
 للش ةيرتعنو ةلهسم ةبرش ذخا هنا ايعدم اهع
 اضيرم ناكةناب ليدنق كب ديسلا ىوغد نإو
 كلذ تبثا 15 ةلطاب ةجح الا سيل للش هيرتعمو

 نويسوفلا لبق نم |وبدن نيذلا ءابطالا رارق
 ةداعس مهو ليدنق كب ديسلا ىلع فئكلل

 روتكدلا ةضحو دويحم اشاب نسح روتكدلا
 ةيرصملا ةموكحلا ءابطا نم يتفر يدنفا نسح
 ةبواسرنلا .هنيسيمود روتكدلا تارضخو

 تسوبنرف روتكدلإو يزيلكنالا كيئيدروتكدلاو
 نايل اتيالا رتساكود روتكدلإو يناملالا كلب
 دحا نراك ن اف ينانويلا لوراكتز روتكذلاو
 اعون جرخ يدنفا يتفر وهو نيروكذملا 'ءابطالا
 ةيكمبال ها لاق ثيح نيقابلا ءابطالا يأر نع
 دنع يامد ناقنحا دوجو لاتخا يفن ةيلكلاب

 آ07 كلذ دجو ناك اذان ليدتت كب ديلا
 - روكذملا عني نا نكملا نم ناكف ةهسح ةجرد يف
 نيطرش ىلع ينم يأرلا اذه نكلو جورخلا نم

 هلوصح ضرف ينانلإو ضرملا دوجو ضرف اهوا

 ةلدالاب كمي ال هنا مولعملا نف ةهسح ةجرد يف
 )معا طرشلا دوجو. لي ل نا ةنال ةيظرشلا
 ىه عبتملا ناف كلذ عمو هيلع طورذدملا دوجوب
 ءارالا ةيبلغا

 مدع نع ءابطالا ةتررق اع ةدايز ةنإو

 ا 01 0 لف ليدخ كب ديلا ضرعةح
 همالس يدنفا دمحإو قداص كب نسح مو

 ١) وأب م! طورت دق دمت يدنا ىلإ

 دقو ضرم ىندإ هب ناك امو 61 ةنس وينوي

 000 كل لالح اهيا نابنلا دبش
 007 [طق كلب ديملا ناك ول هنا فاضإو
 يثامييكح ةنوك ةنصبف ضرملا نم 'يش ةنيفح
 ”اراكل ليذق كب ديلا بحاضو ةيطبضلا

 -كلذكو هضرم صؤصخب هراشنسا كب ديسلا
 ليدنق كب ديبلا ىأر ينطل اشاب رمع .ةداعس

 تفو /1 ةنس وينوي ٠١ موي يأ روك ذملا مويلا ف

 طابخلا هفيراسب ناكد ماما ةيشنملا يف بورغلا
 ىلع ربظي ناك هنا الاق ناريخالا نادهاشلا اننا
 دهش مث بارطضا عون ليدنق كب ديسلا ةئيه
 سفيرت اجإونخلا وهو نيدهتعملا صاختالا دحا

 - ليدنق كب ديسلا نا اهتقو نابللا لق هرقرظان
 0011 اا] ورب بسزي لزتم ىف انارهس ناك

 اوضفان نيرخا ادوهش نكلو ةعقاولا ةليل يا

 سفنلاب ةعفاولا موي يا احابص دحالا موي مث كلذ
 ملكو ةعفاولاب هوربخأ نيذلا دوهشلا ندع هجون
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 عيش ضرتني هنأ لوقنف تاكار دتسالا نكذلا ظ

 ىلع ا الاس ةناف تابثا 10 الاخ

 ل اهنع حوا يتلا ضرملا لئالح ناو لا ١
 كلذك اهدوجو بجي ناكوينلا راثالا كرتن
 نيذلا ءابطالا تادابش ىلع دندسي يففر روتكدلا

 ليدنق ديسلا رارقا ىلا سلجملا رظنيلف ةشوشمو
 نام. ةنس ليربا 5؟ يف لاق .يذلا ةسنن

 خيراتلا كلذ ىلا

 ىلا .ةنوماعي لوناكن يذلا .ءابطالالا لأ نإ
 بييظ آلا ةجلاعب نكي ل هناف تقولا كلذ .

 ديسلا نا ررق روكذملاو , يدجن ءوهو دحاو
 مويلا كلذ يف جورخلا ةنكب ناك ليدنق
 ةقيقرلا يقفر روتكدلا تاكاردتسا طفسن اذكهو
 ىلعف ةاماعلل بدتنلا نوسيروم روتكدلا امإو

 ققدم صحن ىلع هدنذسم ةىيقن نا دياز

 الو ادءتسم مدقي ال ةنكلو ةيلوصأ سنا

 كلذ ضفر سلجلا ىلعو ُةيأر تبقي ٍِىل اناهرب

 نوسيروم روتكدلا نا نكملا نم نال انك
 نكلو ضرملا كلذل اراثأ كي نا فش |

 كلذ يف نودجيال اقدم نر اوسرد نيذلا

 افيوشن وا ةبوعص
 فيسلا كرا ىوس كلذ دعب قبس اذاف“

 ايا هبلع ةمدقتملا رخالا معلا دض مفي ل ليدنق
 ىلع اضيرم مناك هنا ده 11 اًدحاو انأب ا

 ةمقر يذلا ديحولا حالسلا كلذ طقس نالا ةنا ٠

 يتبو عطاسلا ماعلإو لدعلا رون ماما هسفن ةئربتل

 هئارج روح يف اقيرغ ساجلا ماما
 كلذ ىلع هانبف

 ةويتنلا

 6 دنبلا بجومب مرجم ليكي كيبلا نأ

 كيب يناهعلا يئانجلا نوناقلا نم 17١ و هو
 مادعالاب هيلع

 ناجورج تيك ج

 لك وتاكوذا

 ديس نا ًالئاق كب غيلب ةداعس ةدافا ربيغت

 ٠١ 5 دنب بجومب اًقونحم دجوب نا مزلي ليدنق
 دركلا نإ

 امينا ثيح ةدافالا كلن لبقا ردقا مل

 ةلاقم يف ةبتر ىلعا صخت نم اذا ثدجو
 اضما نوكلا

 ناجورج تيك
 ليدنق كب ديسلا ةيضق

 ةيردنكسا قيفحت نويسموفل ىأرت ام ةميت
 روم أمأ ليدنق كب ديسلا ىلع ةماقملا ةيضقلا يف
 اقباس ةيردنكسا ةيطبض

 نه قاروا ىلع نويبسوتلا عالطا ىدل
 مضنا ةمزاللا تاقيقحتلا ءارجإو ةيضفلا

 ىحن 47 ةنس وينوي ١١ دحالا موي يف ةنأ

 ربظلا دعب ةعبارلا وا فصنو ةفلاثلا ةعاسلا

 مث نابللا لوق هرق ةهجي ةبظع ةكرعم تلصح
 ةيردنكسالا نوم ةنيثك تاهج يف ثرشتنا
 لقق اهلخادب و ةيطبضلا يارس مامأ اصوصخ
 ثرغسإو بناجالاو يلاهالا نم نوريثك اهيف
 ةعباسلا وا ةسداسلا ةعاسلا ةياغل ةلتقملا كلت

 ةيطبضلا رومأم ناكو روكذملا مويلا نم يكرفا



 9+ مل

 ند رفاو ددع ىلع اهئاوغ تعفو يتلا
 ءايربالا صاختالا

 نراك هنا انربخا ينل اشاب رمع ناف معن

 ىينوي ١١ تقبس يتلا مايالا يف اتلقو اب رطضم

 سفن 01 0 ةيقب تناك امير ةناف
 ]+ هبي 7 علاطلا دكيل ةنكلو

 ينوي ٠١ يف نا | موي ىلا 0

 0 نأ 1 قاوسالا يف ريشن اهعوقو
 ل ليدنق ديسلا نا نييلا نم ةنكلو ازهجي

 تيسحمن الر بظول ةناف ةرزجملا ةمروبظلا ىلع رساجت

 هل نكملا نم ناك هنا جحناولا نمو ًالاح ةنتنلا
 ادحاو اًرن نا مولعملا نم ةنا ذا ةنتلا مح
 يرصملا بعشلا نبي ايداينعا يبكي سيلوبلا نم

 دنع مهنم ارفن ...:سسج عدرل عياطلا 3

 نأ هسفن لع ىلآ اذكهو ثداح يأ فب

 ركملا نم هل ناك دقو اضيرم ناك ةناب 0
 ذخا ىلع ايوان ناك ةنا امدقم عيزي نال ةأفك

 نكي ال هنا نظا اًضرم هسفنل لحتإو لهسم
 لجال نونتفتم ءابطا مزلي نال هيلع ةضراعملا

 يذلاك اضرم نإو ضرمل لئالد فرعي بييطلا
 اًرانا مسجلاب كرتي ةلحتا

 موي ةتيار يننأ ينطل اشاب رع لاق دقو
 ةيشملا هم ىثمتي رهشلا نم رشاعلا يف تبسلا

 اسلاج تنك ثيح اقيراسب نزخم نه برق ىلع
 ةرايزل اهجوتم ناك هنا كلذ دعب ةلاق ام امإو

 4| ةيهها الف وترب

 عرش رمالا رشتنإو وينوي ١١ لح الو
 عضاوم ةثالث د .نرحملا ليغ : يف سرئفملا عيجلا

 ا لأ نيو دحاو نأ يف نكلو نم ةقرنم
 مداقلا قيرذلا نا ىلع ناك اًمدقم بترملا مسرلا
 عراشلا نم مداقلا قيرفلا عم يتتلي ةيطبضلا نم
 مامتال ةيشملا يف ناقيرنلا عينجيو يههاربالا

 اذهك موشم حاجت هب ةىدتبا يذلا لهما
 نكاو اًنيث لهب 0000 امأو

 10 اليو بهلاو لتقلا ىف لوكرتشا نيظنشمملا

 ةحلمسا نودب مروضح 0 ركاظشعلا راضحا

 نيثرتكم ريغ تابرعلا يف مضعبو ةاشم مهضعب
 تاباكترال يلاهالا نيعفادو لتقلا نم ىرج اهب

 : مظعا

 ةد[ل كلت لك ناكف ليدنق ديسلا امإو

 جورخملا مدعل ِهيفكي هر ذع نا انأظ هتيب يف ايفنخم

 ةرزجلا فيقوتو

 ناسلب هل لوقي عطاسلا ملعلا رون نأ ىلع

 كب دجويال ةناف ( اضيرم نكت لل ) ءابطالا
 / 1 در نكي ىلا ضرما راثآ نم رثا
 ( هلآ ) بوكسولاتفوالإو ةيئابرهكلا ةطسإوب
 ةوتبثا يذلا ريرقتلا ءابطالا عم ارقا اهفالخو

 ةورجا يذلا ققدملا صخألا معن -بنكاو
 0 ودبت تناك يتلا 1 ملا لك يدعم

 ىرت ةدجإوف ةدحإو تانكملا لك نع نينهربمو
 ةياغب مهتيروم أم ]ومنا مما ابيبط نكت ل نإو
 تسمل كنا يفو ةدحإو ةهينن ىلا !ولصوو ةنامالا
 ليدنق ديس أب اهي رع 55 و

 لا دولا ببتلا حشو دقق نالا امإو
 اليلق اليلق جرشنلف نكلو ضرملاب رهاظن هلجال

 يا ناو. قفر روتك دلا َت اكآردتسا نع

 امىلا اياد ليمت ةقيقرلا ءابطالا بولق ناف اه

 ةقيقح نع ثلا انيلع بجيش ناسنالا ةاجن هيف
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 اينن ع ناقنحا دوحو لاتحا ىف ذن زوحيال

 0 نم لي دق اكلي دينا كح ا

 تادهاشمو نيرقث يف ليدنق كب ديسلا لاوقا
 0 ري هرجع نيذلا 5

 0 لق 00 ١ نا كاذو ىف جلا

 خي جورخ لا نم ةعنم ةكمال تقولا كاذ

 اضمالا

 يقفر روتكدلا

 ةنطاب ضارما يناث مسق يشاببيكح
 ةيردنكسا ةيل اتيبساب ةيولصو

 ( يتفر )

 يواسنرفلا لصالا قبط ةمجرتلا نه

 ةيردنكسا قيقحت نويسموق زينركس

 (ليدنق كب ديسلا ةيضق ةجيتن ةمجرت )

 ( ةيواسنرنلا نم ناشورج وتاكوفالل )

 ىبنوي ١١ موي

 ,همككح رودص لجال هل مزلي ال سلجلا نا

 نا دب ”ىداب ظحالي نا نع رخاتي ال ةنكلو
 نييّوق مزعو ين اذ بابشلا نإوفنعب ناك مهملا

 نا هتييوبش ذنم لغتشأ دقو اهدوجو رددني
 قفيظو ىلا ةبب رحا ِ طيس يركسع نم يقلرب

 ةيرومام يو ةموكحلا فئاظو. متأ ناحل
 ىلا ةراجلا ةياغب ةفيظولا نه متا دقو ةيطبضلا

 رع ولنداعس كللذب ررق ا مولعم ثقو

 ين ب
 اك يبارع دمحال اصلخم اًيدص ناكالو

 ثدجو يتلا تافارشلبلاو تادانالا
 طابرب ديازتلا يبرحلا بخل ًالماع ًاليكوو دنع
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 هزكرمو رشلا ةداقللا هتك هلعح ديق ديدش

 رثكآلا ةلالا نووكي نا ةيطبضلا ةيرومأب
 دقو يرصملا رطفلا مالسو يومعلا نمالل اًرطخ
 ةخروملا هتدافاي ةسنن يارع دمحا كلذب فرتعا

 1515 ةنس لوا مرا ِ

 را ةطساوياواف رش دعب ةاصعلا ىأر دقو

 ىلع اومدقي نا مهتوطس ظنح لجال ملل مزلي هنا

 لإ تييلبرلا ةرثاب عرش دقو يك ل
 نبيبر والا دض نيعيطمو نيذاه بلاغلا د م

 يتلا ضئارعلاو ةشوشملا تايعمجلا تادتبا اذكه 0

 القعلا امإو بعشلا عاعر عيهت ىلا اهرما لآ

 مل نال بعرب رمالا كلذ ىلا نورظني اوناكف
 ةدحإو ةهنت ىوس عيشتلا كلذأ نم رظنيل نكي

 روم ام ليدنق ديسلا رذتيح لمي ناك اذاف

 هسيسإوج ةطسإوب ةناف نيظنختسملا سيئر وةيطبضلا

 رمإوا طف فلاخي مل ٍةعتب لك يف نيرشنملا
 رذئتقو ةيردنكسالا ظفاحم ينطل اشاب رع ةداعس
 ةبقارمو عدر لجال ( هبلا ًاموملا ةداهش عجار )
 ىلع مضّرحو مدعاس ةنا لب داسفلاب نيعاسلا

 ةاضعلا ءاسور عم ةيمويلا ةئارباخم نإو . كلذ

 يلا تافارغلتلا عجار ) نفشلا تافارغلتب
 اميح رصم ىلا يرسلا ههجوتو ( هدنع تدجو

 ةلاماثتلإو ماس ذومحمو يبارع دمحا ريغ لباقي م
 ىه هنأ نيب ام كلذ لك ةيداهجلا طابض عم
 ةنتنلا كلت ربدم ناك

 لهو اًرس رصموىلا هجوتي ناك ببس يالف

 جونس ىلع يأرلا كانه متي ل ةنا كشي نم
 ام لمه تقولا

 ربظأ لهو كلذ ىلع لئالد ىصعا له
 ةيشحولا ةنتنلا كه ىلع اًمزاع ةقيقح ناك هنا



 0 ةل احنا نه ينو ( ليدنف كب ديسلا

 سكع اذهو ١ ةرماضو هاخترا رثكا تالضعلا .

 ( ليدنق كب ديسلا دنع دهوش اه

 اهسنن ةداملا نع همالك يف لاف « يناثلاو »

 يتأي ام
 ةيدعلا ينعا للشلا ل إوحا يف طق دهاشا ل

 ىلضعلا يئاب رهكلا اهجيغن هلباق نع ثلا راض يقل ١
 عز اك ةضيرملا ةهجلا هي ةيصاخلا نه ديازت
 اهنلاح ىلع اًماد اهمتدجو لب ٠ لوه لاشرام٠
 ةيعيبطلا

 انل ىرن ةطقنلا قه ىلا انلصو نا دعبو
 ةنا اك ليدنق كب ديسلا نا كح ناب قحلا

 يبه ) يبناجلا ينصنلا سخلا دقنب باصم ريغ
 الو جلافلاب ال نالا باصم ريغ ةناف ( يزيتسنا
 يناجلا ينصنلا ةكرحلا فعضب

 نأ نكم له اناث ( يناثلا لاوسلا)
 قينوي ١١ خراتي ليدنق كب.ديسلا بسيصأ نوكي
 نم هعنمي للشب مايا ةعضبب خيراتلا كاذ لبق وا

 ىبينوي ١١ موي يف جورخنا
 تاريرقل سفن الا ربتعن ) نا اننا لوقت

 تادهاشمل ةقباطملا : ةتاذ ليدنف كب كلا

 لئافلا (هوجلاع نيذلا ءابطالا اهركذ يتلا ةليلفلا

 ني وع نالا ثم ىدتي يذلا ضرملا نأ ف
 ةنإو وينوي ١١ يف هب اضع ناك يذلا ضرما

 نودي ةمزال يذلا ضرملا ك١ذ رارتسا الا سيل

 اهنيعب يف هصإوخو هضارعإو هتامالع نإو عاطقنا
 انل نا ىرن ةشلا ةجرد ىوس اهيف ريغتي مل ةنإو
 صاوخو ضارعإو تامالع نا معزن نا يف قا
 ةدوجوملا نيع يف اههدش فالئخاب تناك ضرملا

 لش ينعا هسفن يضرملا لكشلل ةلباقمو نالا

 : 0 ةنأو قنصنلا ةكرحلا فعض عم ينصنلا ةيساسحلا

 الو هئاهتنا يف نالإو ه ءادبم قس نك كل اك ذإ

 عون لب ءاذدلل عاش م مءاهتنا انلوقب دي

 ةنع ربعملا ضارعالا عومجم نأ فرعن 1
 يه ينصنلا يناجتا ةكرحلا عم ةيساسحلا للشب
 يتأ أ ضارمالا ن هوه ( يزيراب يبه يزتتسنا
 | ا نآل اهزاتش ليت لق م نا ادج ردني
 ةباصاب فلت ١ ام ضيوعن ىلع رداق ريغ ةسفن
 00 امال كلت كرآ ثتيحو ةنطابلا ةظفحلا
 ضرملا دوجو مدع نم مكن لوزت ال تئدح
 عنصم وه !5 ةنإو يضاملا يف هدوجو مدعب نالا
 ىبنوي ١١ نم يف اعنصم ناك نالأ

 اذه ىلع نوعقوملا ءابطالا نحن راصنخالاب و
 نويسموق يل اوس ىلع بين ناب قا انل ىرن
 نبيتالا نيياوجلاب قيقحتلا

 نكي مل ليدنف كلب ديملا نأ ىرن ًالوا
 ْ: خيراتلا كاذ 0 عا خيرات 5 ا

 يف جورخملا نم هعنمب نا هنكما للشب مايأ ضعبب
 ينوي ١١ موي

 04 0] دسلاب سيل نا ىرن ايأت
 ' انا: وه الو مويلا روكذملا للشلا راثآ
 فرشلاو ةمذلا ةاعارمب هيلع انعقوو اذه انررح

 1 ككاقنأ)

 تسو.نراف روتك دلا

 يقفر روتك٠ دلا لوراكتأزروتك- دلا

 هنيسمودروتكدلا وراس رو دلا

 ني روتكدلا دلا

 تيما دق اذه ىلع عقوملا ينفر رونكدلا انا
 تأ وه ام ةاعارمب ريرقتلا

 كيد روتكدلا

 كر ا ل لا
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 رصختي عصت هيت أيا ةنصلا عيطاقث ماظتتا ةلباثم 0١
 ضابقناب ىلعالا ىلا ىرسيلا ملا ةيواز بذج يف
 لعلا كارتشاب ثدحب كاذو اط ةعفارلا ةلضعلا

 ةلباقملا نيعلل ةينفحلا ةطيحلا ةيلضعلا ضابقنا

 دهوش ؟ اهيف اًتنخ اقلغو دحإو يننآ يف
 هدنع كلذ

 00 مث اهنم يولعلاف فارطالا امإو
 تاكرج مم ىنبلا ديلإو ةقدو ةلوهس اهب طوبملا

 كسبتو طاسبنالاو ءانثنالاو بكلاو ملا
 يذ 1-1 يارسول جالنخأ نودبو ماظتناب

 ضبقلو يصاصرلا مقلإو ةشيرلاك ريغص مح
 امإو ىرسيلا دل ةوق لداعت ةطغاض وقب .

 اًديج لصمي فوقولاف ىسلا فرلطلا صوصخي
 ددرت نودبو ديكاتب متي يثملاو

 انلمات اذا نكلو لامجالاب دهوش ام اذه

 برضي ىنمل ١ ةهجلا بقع نأ ىرن ليصافتلا يف

 ىرسبلا ةهجلا بتع نم رثكا 6 ضراالا

 ضرالا كمي نيالا مدقلا صقخا انايحإو
 رمبالا مدنلا فرط 3 ناو

 اهناك اهضمب نع دعابتو طسبت ةعياصإو نر
 نهو يثملا دنع قحس دجوي الو دوهجم ريث ان تجن
 جلافلا يف ةنال نيالا جئافلاب باصللا ةئيه تبنت
 ( يزيراب ىبه ) ىنصنلا ةكرحلا فعضوا يداعلا

 و وه كلذ ةجتنو رخالا قاسلا تالضع -

 بيسبو ضنختو :طقست ةعباصإو. مدقلا فرط
 ةلاططتلا ةجردل عون لداعلا" ضان 0
 ضرالل ومدق ةسمالم مإود لولشملا دنع ثدحت

 (جاشوف ) فيحلاب كلذ بنحت لجال لاذجي مل نأ
 دهوش ام نا لاحلإو هلودح نم هل دب ال يذلا

4 

 فيضنو كلذ سكع وه ليدنق كب ديسلا دنع

 دوهجاب رعشنو ىرن اننال يرايخا ندع كلذ نا

 فيل ا ىلا جانحي ال مدقلا فرط هعفر عم ةناف

 هضافخنا ةجيتش وهف نميالا هبقعب ضرالا هبرض امأو
 اًقازج اهلعني ةطيسب ةعفار ةكرح نهو

 ىارثا ىندا ّرن لف ثحيلا لك اننحي دقو

 ىا جئافلا ىلع هب لدتسي يقيقح ضرع وأ ةمالع
 ينصنلا ةكرحلا فعض

 يف يلضعلا روضلا دوجو مدع ىلع هبننلو
 بيرغلا نمو ةكرحلا ةقيعض اهدا يدملا ةهحلا
 ةنطابلا ةظنحلا تاباصا يف ةناف نالل أدبت ىل اهنا
 كلذو لزانلا فالتالاب ةجسنالا ةباصا نم دب ال
 .نإو ةنال نالا ىتح ةثودح نخ اني ال نظن ام لع
 ىضم دق باف دهعلا ةميدقب تسيل ةباصالا نكت

 ةلملا نه لاوحالا بلاغ يفو ماعلا وحن اهيلع
 ابيع يلا رهاوظلا لوضمل ةدايزو ينك

 هيبنتلا جتاتن ةيها ركنن نا نودبو اذه

 دنع تدهوش يتلا يئادرنلا يئابربكلا يلضعلا
 انالغا تنلغل اهنا لره ليدنق كب ديملا
 ناك ضرفلاب ول هنا ىلع مسجلا يتوج يف اليلق
 هل رابنعا الف كلذ نم رثكا فالئخالا اذه

 يأر ركذن انيلءركتي ابر يذلا انلوفل اديب أتو
 يف ةمانلا ةياردلا باعصا نم نيريبش نيذاتسا

 ,هينولونود نيشودو « روت ؛ اهو كلذ

 جيضتل ١ ةلباخ» نع همالك يف لاق «لوالاف»

 يلا للشلا عاونا يف ئادرفلا يئابربكلا يلضعلا
 '؟ لأي 5

 دهاشب يثل ١ ل اوحالا دجون ةيناثلا ةبترلا يف

 يئادرفلا ابر بكلا ىلضعلا جغتلا ةلباق ضقانت اهيف

 دنع دهوش ام اذهو ) جافلاب ةباصملا ةهجلا يف



 | مزلي يتلا ةيجلل ةداضلا ةيجلا .يف ٍنعا. نمأرلا
 كلانه ناك نا :ةيخلا ةباضالل اًننلجم نوكت.نا
 ةسباصا

 تار دكت ناؤه هلك كلذ ن.ب جتتسي يذلاف
 ةقيقحلاب يفعنصتلل ةلباقلا اهم قكتشملا ةيساسحلا

 نكما ثيح ناختمالا نال ةلاحلا نه يف ةفصتم

 كلذ ىلع <انبو أهدوجو ةحص مدع ثبثي ءارعا

 سلا دتنب. اياطم ليدي :دعلب ديقلاا نك :

 لاخلا .يف ىناجلا .ىنصنلا

 ليش كي انيسلا ناك انايررالا فبعد
 خيفأ يتلا .« يزباب يميطاب > وا :هئافلاب اًباصم
 « بوصا دق ضرالا اذه نا لوقف فيفخملا .جلافلا
 ع 00 نوكي دقو ينضنلا ةينماسحلا للش

 يدلإو اليلق ,وا اًريثك' ةيغا  ةباصالا_فاذتعا
 كلب ا يكشت وه فصلا اذه ىلع انلئحي

 مالا ةبادب روز نآلا :نجرملا فه نم ليقف

 صوضخلا اذه يف انرضاع؟ب ركذ ام كاهو اًضيا
 ةلباتنم :تيذيل ,نليدتق ديلا هدب نأ

 سيلاو ءاخترا رثكا ىنهلاةنجولاف اًمامت ماظتنالا
 يننالا .يونشلا ؛بازيملاو اباذجنإو اًرتون رثكآ

 ةهىلا ف وه ام:ىزسيلا ةهحلا ىف احوضو رثكا

 ىنهلإو' ةعفنترم ىرسيلا ةيؤفشلا ةب قازلاو ىننإلل

 نم اقالفنا: رثكا ئرسبلا نيعلإو ًاليلق ةضنخنم
 كانه نا انربنعال كلذ دنع اننقو ولف ىببلا
 نكلو ينع ببسب نمبالا يداعلا جلافلا نم اعيش
 رارل دق لب ديلا لا لغتشا . ىت#
 7 نوح ةءوسلا عيطاقت م الفتن : م داع ضقانت ةقفن

 نرا اندحا 3 كقو دهاشب ال

 0 ةمالع روبط نيح ديازتي ةدؤسلا عيطافت

 جئاتتف ليدنق كلب ديسلا ةنم ىلع للملا وا

 غاظتتا م كع

 7 همم نايحالا ضعب يف لب ةددعتم كلذ
 35 لانلاب "تلا لاب لافتكا وآل ةففالتبو
 0  فاللتخا نع ًاليلف الا رثؤي ال ىنحم بيس يداعلا

 00 لالع نزال رثا.نا اذه ؛ةنعسلا عيطاقن ماظتنا
 0 .نس ةامكتا نرطلسن ةجمثأ وه ةروك ذملا عيطاقتلا
 )0 ايقاوونلا نثؤي دشقو ةيبلسلا ةهجلا ثالضع
 ْ مونلا كا رعب ميظع فالنخا دجوي كلو ها

 )لأ هاش نفءوسبتلا امإو' طيسبلا لابلا لاغتشاو
 1 2 هلال ادوجوملا هجولا عب .طاقن ماظنتنا مالع كيزي

 30 نشاكنأ اهو ا نيتوق 1 هيف لخدي
 )0 لطبيب /.يلا يبطلا ةييلسلا ةهجلا تالضع

 7 نظنلابق ةروكذملا ةهجلا تالضع لنقو الع
 )0 3 ليدنق كب ديسلا نكي ل نيهجولا نيه

 7 جئانلاب نيباصملا دنع اهدوجو .ىضتقملا طورشلا
 20 ةبلقي ذاب ينيضت .نا .قحلا. نم. نكلو .يذاغلا

 8 0 رادكلا لئالد روبط دنع .نيروك ذللا"نيناصملا

 ظ عدي ام دنعف للك. ىلعو ههجو ىلع للملا وا

 1 و ئرسبلا :ةقوبملا خخ خنق لوفقم ةفو 3

 تلا 2 انهف ةهجلا كلت .نرم..|وملا :جرخب
 .للضخي . يذلا نيالا الا يف دهاشب اعم 1

 00 لاا 3 ليدق دينلاف ) دهوش ام نكح ديف
 1 . :(ةداضملا ةنهجلا . نم كيلو 5 دوغلا برش

 )الم ل يدهاش نيذلا ءاكحلا دحا لاق دقو
 ظ 3 ةدوجوم تناك ةهاظلا: كه نأ 66 ةنشوينوي ١١

 00 انمارتحا ناكاممم اننا الا خيرانلا كلذ يف اًضيا
 7 ”يمادهاشم ىلع دانتسالا ادكب الهلا اموملا ءابطالل
 ' لكمال كلذإو ةلج نيغلإَو فال يعاسلا
 0 طف ةدهارلا ليدنق كب ديسلا ةلاح نع الا

 ) يآو ةلاتملا :كلت ىلا انرظن ةوج يا نف
 7 ماع يف ئرن نا اننكما ام هاتضرف يضرم ضرف



 ١ عملا لبني 0

 لور بمص بلاغلا ىف ناضبألا ةلاع

 اهعوتجم راصبالا يردك ينال وصلا سا 0
 فض يا ةيلاصحلا ايولمالاب تي اع 00

 ساسحالل ةقافلاةهجلا اهسا#ينعا بلاصنملا رصبلا
 ةينالا يف هزيل 2010
 نيعلا عاق يف تاباصا 0 مدع 0

 ةيرصبلا ةدحلا صن

 راصبالا قئاد يف يرزكرم قرض اناث

 ظ ةيموعلا
 ناولالا زاصباةرياد يف يركرم |
 نرللا ةي*در مدع ىلا لصي دقو اهفالئخاب فلاي

 ايزل ةيلكلابرضخالا '
 57 تناك تاردكتلا نه عووجم

 اذه نوكيو يداعب سيل 3 عنصتلا ناف ةعنصت

 ضارعالا ضعب صقانت الول ىربك ةيمها عنصتلا

 تافصق ابعم اهدوجو نكمي ال ىرخا دوو

 للع ص ىلإ ىرالا يالا ١
 ليدنق كب ديسلا دنغةدوجوم ىنصنلا ساس

 يتلا يفو ةعبارلا نكلو رضاحلا نم حضني اك
 دقنلو ندع اط دوجو الف اءون اهبعنصت بعصي

 ةمالعلا ام عونب يف يتلا ةيرخالا ةمالعلا نه ٠
 يميحلا .ايبويلبمالا دوو ىلا كنق 00
 نيعلا فوخ رابلعا اًمضيا ملا نمو ء ةب ل 7

 قبطني ال يذلا ءوضلا نم ىنمما

 اذه نا نغ الضف ةلباخلا ةيكيشلا اح 0
 كب لبدنق ليحتل ضقانم ثرفلا نم د :

 7 عمو اًيك البخت ديدشلا ئضلا ٠

 نيتق دحلا ضاق 2 ١

 ؟دوربلاب ساسحالا ةرارحلا ةجردب ساسحالا

 دادتما ةلق 0

 دادتما :يواست

 ان

 ليدنق كب ديسلا هب رعشي ال ( باذملا جتنا )

 طقف ىرسيلا ةهملا يف هب سيو ىنمل ١ ةهجلا يف

 ةنيدجا ىف عون ةعنرن نار اسال نا

 ىلع نيني يف قي ك1 كاب دبنلا و رمح هنا
 اهمال نيذللا هيفرط كاذ ذا دعبإو ىوس دح

 ةدحإو ةعرسب راحلا مسجلا
 هس يعيبط اًبيرقل وه سالاب ساسحالا

 انايحإو انعض رثكإو احوضو لقإو ىرسيلا ةهجلا
 نيترهاظ ىلع انه هبننلو اذه ىن ىنجل ١ ةهجلا يف ادقاد

 01 ليدنه كلب فيسلا 0 نيتضقاأنثم

 ةفير ) ةبتاكلا ةل آلا ىنملا هديب ذخا ةباتكلا

 مزلتسي كلذو 5 ةقدب ( صاصر ملف وأ

 عم عباصالا لمانأ سمل ةساح يف حوضولا ضعب

 هب سي مل سفلا سايقم يفرطب ساسحالا نأ
 م ضعب يفو اًقلطم كردي مل وأ حوضوب
 اساسحا ةروكذملا ةلالا يفرطب رعشب لل مسجلا
 ايظع اًدعب اهدعابت عم دحأو نا يف ايوحإم

 0 ( اًرتهتس نيرشع )
 دارفناب هب اسوسحم ناك

 رايتلا رورم نع 'ىثانلا ملالاب ساسحالاو

 غب هب اسوسحم اًهاد ناكك يئادرنلا يئابرهكلا
 أكىنبلا ةهجلا يف ام اًدج رثكأ ىرسيلا ةهجلا
 براجت نم 5-2 ةنأ لاحإو رضاحلاب إو وه

 رايتلا اذهرورم نا هيسارج صخالابو نايبلوف
 سحلا دقفب ةباصملا ءازجالا يف ثدحي رثأنملا

 اهرب ترعن ( يزيسلا يبه ) يبناجلا يف :صنلأ

 اًدِج ديزا ليتل ال ةيازتم ةيدش اًمالا ةريصق

 ةمئاقلا ةميلسلا ءازجالا ُّ ةثدحي ام

 كلب ديسلا يعن وه ةنم برغتسإ امو

 نم ىنهلا ةهجلا يف رقسم ديدش لإ نم ليدنق



 نيسخل ا نم ضيرملا لاقتنإو ىرخا اهديازتو

 كلذ لوأي تي رخآلإو مويلا نيب ةشلا ىلا
 ءافشلل ةلباق ريغ ةيضرم لاح ىلإ اريخأ

 دوجو ضرف نكمي الف يلا فيزتلا امإو
 ةداعلا يف اك ةأجن ضرملا ءادتبا نكي مل ةنال
 لفالاب وا .لكشلا ةةكسلا ةبونلا لضصحالو

 هثودح نم دبال ناك يذلا ينغا شاهدنالا

 ةباصا ىلع ةمالعك روكذملا ضرملا 0

 الضفو ةمملا ةباصالا نه لثب خلا نم
 الو ءابطالا تاريرتت نم ئش الف 0 نع

 دوجو ضرف زوجي ليدنق ديسلا تاريرقن نم

 يا عر
 طر ل41 ليف نم راضخالاب كمر

 مل يتلا ةيغا ماروالا دوجو ضرف ناكمأ مدع

 تاهنشتلاوءيفلا يو ةيداعلا ضارعالا ا ربظت
 رخاالا يف 1 لوالا ينال ةيعرصلا

 ءانياامو شذ قس امد[ ريدمت 1 نق
 قيفدتلاو رذحلا ةدايز مد للعلا نم
 ديسلا دنع يتيح ضر“ دوجوب ماستل 3 زب

 لاذ ندرك لقياك ليد كلب

 ةدهأشملا ّض ارعالا ص ْ نالا ذخانلف

 رتقدب ةلأسملا هس رظنلل ايقوتسم اصخن هدنع

 ةيساسحلاب ةقلعنم ا ضارعالاب لوا أ دبنلو ناعم|و
 ضارعالا فنص نم يه يتل١ ةصاخنا وأ ةماعلا

 اهدوجو نم قفحتلا نكمي ال يتلا ينعا ةيصخشلا

 اهب نسحي يذلا ضيرملا كارتشاب الا اهتفرعمو
 عنضتلاو ةغل اببلل اًذج ةلباق اذا يبف اهنع ربخيو
 ةقينحب ماسي نا بجي ال كلذلو <ءافخالاو

 يش اهو يلكلا سارتحالاو رذحلا عم الإ اهدوجو

 :- نهارعالا كلت

 ةنكلا رداشن ىلع ةيولحم ةجاجز عضوي كلذكو ١

 ىبهلا 0 7

 ْش رن ةانلا تا كيرغ بسلا ةيناح

 ا اك هاد ىتح - نمل هيجل ف

 هجذ [5 ةنمالسم

 كارتشالا 0 الر ني 0 رع 7 0
 00207 - لربنا

 '00 ااولوك ءام نم ةجاجز عضوي تهثلا ةساح
 |00اذقلا لامأ ليدق كب ديسلا فنا تحت يلإوتل

 07 000 دق ىنملا مث 00

 0 ىنمل ١ ةهج 0 اًتلطم اهب رعشي و ىرديلا

 3 0 ناقش هير ١" نه نم دافتسي

 ا يشل |إو' ثالثلا ياوبلا بصعلا ىلع

 3 نأ نظي ةلهو لوا نم ( اهللش ) اهلعف-مدع
 نكي هنا ىلع ليم عنصتلاو ةيعادق ةبرحتلا نه
 "ىلع ةبرحتلا تلعف لاخلا يف ةنال كلذ نم ةيش

 "7 تناكف تدعإو اهشن ةيفيكلاب ان ضعبلا

 7 ليدنق كب ديسلا دنع دهوش امب ةهيبش اه
 7 ربظي نأ ناسنالا ردقي اهدحو ةدا ارالا ةوقب ةنال
 | هب كلذ 0 ناعتما ول أيس 3 ريثأتلا مدع

 3 ”دقيسلا نا نع ًالضف قلطنم ريغو فينخ قيبش

 37 نم رسياالا هيمنلا ةداع ك كرتي ليدنق كب

 ٠) 2 كللذو ىنالا قيرطلا نع اًضْوعم سفنلا



 نا كلخ ]ع ٌفيضنو هطالل ةيحالا انني
 ةماعلا ةيساسحلا بصب ال يناحلا"ةيسانحلا إو

 ةهجإ ساوح ءاضعا اضيا :ييصيت كب طا 00

 رصتقي الر يدلجلا سحلا لاوزب .ةباصملا مسجلا
 عمسلاك طقف ةيلضبلا «بماصعالا ةباصا ىلع
 رصبلاو مثلا باصعا اضيأ بيصيت لت قرد

 هيسفن زحأ ف انويعأ يل

 تفينروا ديو زاكم كلذ ني

 نوكيف ةيساسحلا لاذب ةباصملا ةهحلا ةكرح يف:
 قابطنالا لك انبطنم ليدنق كب ديسلا قل 01١

 حضاو وه اكن وكذملا,صنلا ىلع
 يداع.حلاف دوجو ضزفن نا انل نكي ملفا 00

 ةيساسملا تار دكتب 52 وعض ال نال مت ريغ.

 ةمات ريغ: ةيئرج الا: نووكت الف اهب بهتا#) نور

 عم لاف دوو ضرطناكشياال
 ةعيبطلا زيت افؤنر يرئاذ بيس ةسانا ١

 يتلا ضارعالا ةيءوع ىلع قبظني ال .ةنال الثم
 ةيكوش ةباصا دوجو ضرفن نا الوانه تادهوش .
 انريبعا ولف ةيغا.دلا.باصتخالا/ كازتشا»ابسبسب..

 لاوز وه.ضرملا ناب انك ايعقإو رهاظلا
 اعم ينصنلا ةكرحلا فعض عم ينضللا ةيساسحلا

 يزف .ىلعف ( يزيراب يبهو يزيتسا يبه ) . ظ

 ضرملا اذه ةعيبط نع ثحن نا انيلع كلذ ةحضت
 سل ضرما اذه نا اما :لوتض هوك هي

 دق. ةنافآةيخغا ضارمالا “فيض نم مإودلا ىلع“ 0١
 تاييحلإو يصاضرلاو ياجالا ممستلا نع انك 3

 بلاغلا ىفو يرهزلإو ةعتسملا قورحإو ةليقتلا“

 رظنلاب هنا لاطلو ةيريتسالاةلاثلا طب
 لخادت رابعا اكمم نكي ل ليذنق ةلاغ كا

 مدع نه أنقتحت يقلا: ةروك ذملا بايشالا+ الج *
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 هانبو روكذملا ضرملا ثودحل ببسك اهدوجو
 بابسالا :نرع .رظنلا فرصن نا. مزتلن هيلع

 ةباضا نع .اعشانن ضرملا اذه بج نإو ةروكذملا

 ةليحو ةيروب ةباصا دوجوب اًطبترم .ينعا ةفق
 ..ةنطابلا ةظفحلا نم يناحلا ثلذلا اهسلجت هب. ةضاخ
 نم ,مدقملا ءزجلا ىلا اًزينك وا ًاليلق .ةيدعتم

 ىه ةاصالا نه سلب ناف ةرو ذم ةلذفحلا

 نم .روكذملا مسقلا .يف نايحالا بلغأ يف العف

 يك مات :ضارعالا نه عومجج -ناكىتم غامدلا
 ساوحلا :باضعحا ىلا ةبنمم ينعا لاخلا نه يف
 نا.كلذ يف 0 مد]و .رظنلل . ةيغامدلا

 نو دقفر كلذ 1 ةعاق كار دكا نوح

 رعبا 0 انايجا ةباصالا كلتكرم

 ةيتقو ,صارعالا :نوكت .ةلاخلا نه يف :نكلو

 لاوزلل ةلباقو
 انيلع بجي لب.انثكمي يذلا ضرملا وه اف

 ةينيك نع ثلا اندرا اذا: هيلا انراكفا 'هيجوت

 0 ةباضالا دلوت
 ١ ناننخالا :اما

 هنركل هدوحو رابع) :نكمذل ةندش تضف ان

 يتلا ةيضرملا ضارعالا رارمتسإو ماودل. اضقانم

 ىينويل ١ زم طيببلا 5

 تدهوش

 دديسلا ةجيتن ىير دنلاو ءطبلا ينعا نيللا امإو
 دنع -وثو ذا لحمتالف !لويمالإ:.ةيتت يئامتلا وا
 ةلاظفو هيلا ةدا دعتيما مدغل .ليدنقركب دينلا
 فئاظولا مامت عم هدوجو دي الف كلذ نع

 ىلع ةركذملا.ةوقلا,ظنح عمو ةيناسفنلإو ةيلقعلا

 هضارعا نم وه يذلا “ىلا دوجو مدعو صوصخلا
 دجوي .ل هنأ اكماودلا: ىلع ابيرقن كل ' ةمزالملا
 قرات اسهصقانتكض ارعالا ريس ماظننا مدع



 ةيبصعلا'

 ضارعالاو تامالعلا عومجم وه: اع ايناث“
 ليقلا ١1كه نم 00 ةصاالا هلزع ةدوجتؤملا |

 صوصخب اما

 تادادعتسالاوتافصلا 0 ْ

 ةيل' م.م هنا كللذ سكعب انادككت لبو دلك

 طسوتملا نسلا ةجرد غلب دق ةناف اثم دجوي..اهلق

 جازمو ٠ هتاب ةوقب: ةينب ردانل اب الآ دجوي الو“

 ةئارولاّخ اوملا كل ذكر هجازم للا دنعا لدعم
 ا عتمت ا رو

 ةافيرغ :ةمواقم ةوقب ةيادشلا ةيضتملا“ تارثؤملل-

 ةفينخاو ةياقو تراكلعتت ضفبا ىو طق نتعب 0

 ىيببلا ناثا "الو .ةيقريتس دا ةعطا* نقع نكت مو

 يوكللالا الو يصاصزلا:ةلو' يرهزلا الون يماجالا“
 ىأ ريزانخلا وا لضافملا ءادك ةيزيتاند راثا الو

 ركسلاو .لالرلا نو . لاخ 0 ,نردلا

 رعد شل ابو

 بلقلا صخالاب و ةمالشلا | ةياغ هع تالجو

 هتانام:لمقو هتابرضو ةززطو هم ةبسنل أب
 اهكاردا-نكملا ةريغضل !و'ةظْيلغلا ةيوالا كلا ذكو

 ا اهئاظوو هئاضتا عيمج:كلذ ىلعف  تيلابأ

 كثؤودح_نكمي ال ل اوحالا ةنه لفم ْهَو ماظفنا

 ةعملا بابسالا دوجو مدع-عم ةيخم:ةهم"ةباصأ

 ليقلا اذه نمب ضرم ثّودحل :ةداغ ةمْزاللا '

 فيش اهتم :دجننا بابشألا» لف :نع*عجإل بأ
 بابسالا كلتنم هدوجو رابعا نكمي امةياغو ننغا
 يللقملا هيبنتلا ' ةل اح وه ادجن ةلوصحت نكمو

 يئانشنلا جينلو

 هان كهاش ام يا ةينانلا:ةل اسم ا: صوصخب امإوأ»

 ةيدصعلا رك رملا تافال ةنيملاو ةداخلا تامالعلإو || ا 5 . ركآرملا ضارما دحا وفلو .موجقل ةثيه ةيلباق“

 . دسع رن ملف ىلوالا ة

 ءانعل“ لكيت ةيننيئزلا هئاتفعا
 قبطنت ةباصالا'

 اير قاوه اهم لالا عونا :نيعون ىلع تناكف
 0 يسانحالا لاو و .ضقانت نع ةزابع وعمجاب
 ٍ ق٠ سوح ءاضعا ةينباسحو ةضاخن إو ةماعلا

 ةناوكمو .طبضلاب ميجلا نم:نمبالا فصللا ىلع
 يب سحلا ادقتف يا « يزيتسنا :يبه: »ىبسي ام

 ضارعالا نم. يناثلا عرونلإو مسجلا نم بناج
 فصلا :ةكرح:فعض يف رصحن ددعلا ةليلق يو

 روغلا جئافلاب اهنعريبهنلا نكيو مسجلا نم نينل
 ةكرح فعض يا, ىزي راب يبه وا لماك:

 ةيساسحلا ل إوزل بحاصم مسجلا نم 1
 عادجاف , يزيتسنا ىميطلا ءيا:روكذملا بناجلاب
 يف انهوا اعم اهداختإو اهقافتإو تار 00 كلن
 دوجو ىلا انراكفا هجعون نأ انمزلا لب رمالا ىداب

 لوز قون ضارمالا نيب ةمولعم ةصوصنخم ةباصا
 مسجلا نم ةهج. يف ةكرحب فعض: عم : سم ا

 فكلتو ( يزيراب يبه 'عم-يزيتسنا : يبه )

 ضارعالا عوبجم ىلع اهضارعا
 نزضازعا يف اهو ليدنق:ديسلا“ دنع: ةنهاشللا

 ةرهتعملا تافلوملا دحا. يف :ةروكذم- ةباصالا كلب
 مسجلا نم ةهجل عزج او فازطالاو سأرلا

 تاجرد :دجوي .عبطلابو دحإو نأ يف باصت

 بلاغلا هي نكلو' ةيفيظولا 'ةباصالا يف ةفلئخم

 دق“ نكيف :ةماعلا ةيساسحلا عاونا عي باضت

 دحأو دكا اف لوز. وا ابلاغلا يف فعضي
 ةرارإو لالا نيقلاب :ساسحالا

 ةرئاغلا ءازجالا ىلا ةيساسحلا لاوز دتميو
 ةيئابرهكلاب اهبدبنت نكمب يتلا, تالضعلا بيصيف
 بان دق:كلذكو اهب ضيرملا رعشبنا :نودب“
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 قيثمت ن ويسموق بودنمو اضعا كب غياب دمسا

 هلا باب نجيوملا ةيرضكملا |
 نسحروتكدلا ةرضحرضحوربظلا لبق تركا "5

 1 ةءاسلا يف يرو

 ةرضح نم ةيبط ةلغدا ضعب ىرجأو ينفر يدنفا
 ةلاخ نَِح تاماهنتسإو انمامأ ليدنف كل ١0

 اضيا فنك ضعب ئرجإو روكرلا) كلل 01

 دقو فصثو ةرشع ةعاسلا ىف كلذ نم ىنأو

 بتاكلا انعم اذه ىلع روتكدلا ةرضح عقو

 بيغز ناعم

 ةيركتحسا قيقحت نويسموق اضعا

 ( غيلب)
 يتؤر نسح روتكذ

 ) نو هلا ءابطا نمريرحت )

 ( ليدنق ديسلا صحت )
 ةيزدكساب قتلا يسمو نسي ةداعسل

 نيب ودنم ءايطا هاندا مءامسأ نيعضاولا نأ

 خا راش قينحتل ١ نو.يسموق نم رداص رارق بجومب

 ديسلا ةلاح ىف صقشتلل 1445 ةنس ليربا 4
 ّش جيرصتلا مكداعس نم نوسهلي ليد كب

 ةعاسلا مداقلا ثبسلا موي ىرخأ 1 دّقعل

 ةنيدج تامالعتسا ذخا لجال ربظلا دعب ةعبرا

 /5 ةنس ويأم 1 يف ةيرورض تدجو
 ( تاأضمالا )

 كبمهد .كسوسراف ا" نسا 07
 يقفر لوراكتاز

 يلا ريرقيلا ةجرت

 وو را

 نم قيتحتلا نويسموفل مدقملا ريرقتلا ةمجرت
 روتك دلإو دوب ايدلب نسج ءابطالا تارضح

 كررقو .كييدو :ورتساكودو هتبميمودو :قفر
 3 8 وبام آه خيرات ةلوراكتو تسرو»

 انيعت دق اذه لع نوعقوملا يا نحن

 [4 خيراتب ةيردنكسا قيتحت نويسموق نم رارقب
 ديسلا ةلاح لع تفنكلا لجل + ةنس لير

 0 عالطالاو رضاحلا تقلا 2 ليدنق كب

 ىلعو هجازم فارحنلا ءادتبا صوصخب نيرقن
 ال ةلوسرملا رضاحلاب ةدوجولا ءابظالا ينادابش
 نبل أوسلا ىلع كلذ دعب انئار يطعن نإو مهروص
 نبت الأ

 ع نوكي نا نكملا نم له ليا

 لق وا وذوي ١١ خيراتب ليدنق كب ديسلا
 ىنهلا ةهجلا يف للشب مايا ةعضبب روكذملا خيراخلا

 ىبنوب ١١ موي يف جورخلا نم هعنمي
 نآلا ليدنق ديسلا دنع دجوي له ايان

 نالا زب بام وه لغو روكذملا 'للتلا ران
 بيودنم م اما نيا انا نروا ةكف

 كب 0 لع ارارم كلا اني رجلا. نويسموتلا

 مرخم نجس يف نويسموتلا بودنم روضحب ليدنق
 انيرجا دق اذهب ةقوفرملا رضاملا بوعاعكلبا

 اندوااه ف قباسلا نب ىلا يف ققدملا ثلا

 لجال افإو اذه انريرقل 2 ثحيلا كلذ ةههتن

 تالاودلا بج اكع دق فهلا اذه ليس
 يي [5 اناث لوالاو- الؤأ نائل[ انام

 الا لي دنق ديسلا دبع دعوي لها - لوا

 نالا هب باصم وه لهو روكذملا للشلا راثا
 عوضوملا ل اوسلا دو دح ىدعتن نا نودبف

 ناك اذا اع ًالوا ققدملا ثحيلا اني رجا دف انل
 م علا ةانملا  ليعق كب ديفا دع

 , ةلاح ُِ ناك اذا ينعأ ةيبنبلا ثادادعتسالاو



 راصو كلذب رضحلا اذه ريرحت راص هيلع هانب
 تارضح نرم لك عضوو ةعبس ةءاسلا هلفق

 داعم ءءاميأ عكذ فلاكا ءاطألا
 ةيردنك الاب يروصلا باب نجس اربرحت

 ياكل

 يأس دورحم

 قيفحت نويسوق ءاضعأ
 اهب و دنمو 2

 5 ةنساوبأم ه يف

 بر
 (يروك لا تاامبا)

 هنيسيك د ورتساك يد يفر ندسح

 نمسح روتك د لوراكتو تسوهيزاف  كنميذ

 دق 5 ةنس ويام ا نييثالا موي يف هنا
 انروضحب هنطاب 0100 ذملا ءابطالا ترضح

 نجار بظلا دعب يجنرفا ةعبرا ةعاسلا ءادتبأ نم
 ةعبس ةعاسلا تناكو مؤشك اريمو يروضلا ثلا

 خيراتلا يف يروصلا باب نجب ريرحت عبر الا
 بتاكلا هالعا ولا

 يأس دويحم
 قينحت نويسموق ءاضعأ
 اهبودنمو ةيردنكسا

 (بيحن)
 ( هيروتكدلا تاأضما)

 تسون راف يقف ر كيد و رتسك يد

 نسج لوراكأت هئايسيكعد

 ةناؤعسكلاب انروضح راص ويام 11 موي يف

 روضح دعبو ليدنف كب ديسلا اهيف نوجا
 ديسلا .ل]غ ةففكلل نيتيملا ءابطالا تارا
 كب دينلا نع فا هذاعا راض ليدق كب

 ءابطالا تارضح ةدافا نطير وللا ليدنق

 كليك : ةهووكا وارتسا يد

 ٍيقفر 2نسح  تسوهيرأف
 يف انروضح راص 4+ ةنس ويام ١5 موي يف

 كب غلب دمحا نرخ يروصلا باب ةناضح
 ةيردنكسا قيتحت نويسموق بودنمو ءاضعا

 ا! ةراكلإر روتكذلا رح رضحو
 ناطلا انمأمأ ليدبق كي ديسلا ىلع ايبط

 بيعز نآعس
 )0000 نحت نويسموف اضعا

 : ( غيلب )

 .لوراكاز (اضمال)

 انروضح راص م5 ةنس وبام 16 موي يف

 نويسموق بودنمو اضعا كب غيلب دمحا نحن
 رضحو يروصلا باب نذم ىلا ةيردنكسا قيفحت
 .ةرضحو لوراكنأز روتكدلا ةرضح نم لك
 1١ ةعاسلا" تناك فيجو اورتياك يد روتكدلا

 7 0 |. يلع اًددك |ورجاو رهظلا لبق يترفا
 ا 117 ءالا كلذ نماوبعإو ليدنق كب ديسلا
 700 اذه لع مع لك مقو دقو ريا دس
  هالعا نخضخراتب يروصلا باب ةنازسح يف اريرت

 ٠ بتاكلا

 بيغز ناعمس

 ةير دنكسأ قيف نويسموق اضعا

 غيل
 لوراكأز ورتساك يد



 ناب كترضح ربخغ مث ةمانلا :ةمصلا ةياغب همركو ٠
 لسرا ام ذنم نم اجاوخما لع نوخأل اهلا 00

 كلذ نف ةنع.ةدافأ درت م نآلا ةياغل مكترضحل

 دنع مكتمه نم يلما ةياغف هوغ,مت اذام معن م
 هبل ما تح نوع انوش وافرطل اذا

 هدر. ريخأت مدح _ىجيرأ انأو.انل نول 0

 مكتوصخي فرطلا اذهب نيدوجوملا ناوخالا ةفاك من
 مزيزع تمد ام ريخم اونوكو مالسلا .ثيززمب

 ةدايب يجنرب ماقماق
 ةقرف ١

 يبارع دمحأ

 مدنفاولتزع يلكو ةيرديكسا ةيطبض هال
 قاوشالا ثبو ماتلا مالسلا ديزمءادفا دعب

 لاسرا يف عارسالا لمئون .كترضح ةهاذمل ةئازلا
 فرطلا اذه ونافوطسا اجاوخملاب ةقلغتلا لاذ ١

 كلئريلست لعانل اهبلشت نوهرمال
 ماسرا عررسيل مكترضحل هررتي ىضتقاف.تا دنشلا

 اندالواو اننإوخا مونعل يمالس ديرم .غيلبت :عم
 ؟3 ةنس اج ؟ يف ,مزيزع وغنلاب

 يبارع دمحا
 ديسلا يزيزعو .يخا ةيضح ىلتعفر 24

 رقت فيز ا .يدنفا

 0 0 هضم يعل

 ةيربلا ريخ هاب :يصلا :فاص ءالا_لملكي لازال

 ةئازتم ككرضح ايور ةهاشم ون يتإوشا نأ مث

 يدؤملا ليوطنلا نع تلدع اًذلف رضحتال داكت
 ىه ام لع المح راصنخالا تمزلو ,ريضقتلا كل

 لعاب اونوكت نإ هللا لاما ةسفالا ف
 انه نم مث كلذك نمحب ينا ام ةحصلا تاجرد

 .طونوكو .مالسلا ديزب مكوصخي نإوخالا ةفاك
 46 هنس نآبعش»ال يف 2 مزيزع ردخي

 ةذاس يجضنرب ماقعاق

 ةقرف ١

 ينارع .دمحا
 لبق نم نييودنملا ءابطالا عاقتجاب رضحم

 ليدنق ديسلا ةلاح, صل نويسدوتلا

 م5 ةنسويام © قفاوملا تبسلا موي يف هنأ

 ءاضعإو ومعمل ا بئانلا ليكو بيجن مهربا نحن

 راص اننوك ىلع انب ةيردنكسا. قينحت نويسموف

 عم روضحلل ايو دنم نويسموقلا لبق .نم انييعن

 ,لبق نم منييعت راص نيذلا ءابطالا تارضح

 دق ليدنق ديسلا:ةلاح ىلع فشكلل نويسموقلا

 .يدنفا ياس دورت عم روك ذملا مويلا يف انهجوت
 ةير ىتاكلا رجلا ىلا نويسمؤتلاب يبتاكلا

 روك ذملا ليدنق ديسلا هب نوجحملا ,يروصلا باب
 .دعب و رهظلا دعب يترفا ةعبرا ةعاسلا تناكو

 كب نسح روتكدلا ةرضح نق.“ لك روضح
 نوتك دلو ل وراكناز روتك نأ تانجو دويحم

 روتك دلو كيد روتكدلإو كب تسوهيراف

 روتك دلو يقفر يدنفا نسح روتك دلإو هتيسيعد
 مامإو انماما ل.دنق ديسلا راضحا راص 7 د

 لك فيات دعبو مهلا اموملا ءابطالا ت

 قدضللب 0 يرجي هنوكب .نيمبل ١ 000 ّق
 لي نم هيل ١ وتم وه |يف فرشلاو ةنامالأو

 1100 ةقرع :بفنحلا مادعأ راض نويسفلا

 روك ذملا ليدنق دوسلا ةلا> ىلع هالعا نيروكذملا
 راص هخيرات موي ةيبطلا مهنامتا وتنت ل ثيحو

 موي بت ريعل دقو ىرخا ,ةسلجل ىقبت ام ريخأأت

 ريظلا دعب ةعبرا :ةعاسلا 5 ةنس ويام ,/,نينثالا |
1 



 يثرب يألا يغرب ماقمتاق يبارع كب دمحا ةرضحل

 اهعالتساب دنس اذهو ةدايي ةقرف

 |5155 ةئس رفص 15 يف

 يدنفا مردارب ولتعفر 6

 ثبو مكترضح ىلا يالس ديزم ءادها دعب

 نص دوم

 متدايس ةقيغ دور وب تفرشن دق قاوشألا ةدايز

 وسر ةيداكي ةحصفملا 45: ةينب ل ؟ ٍ ةخر ولأ
 ىجرا يتلا كك لادنعا ىلع ةلادلا ةياعملا
 ةيفاحلاب ا بايث يف نيلفار هللا كلعج اماود

 نوعلخت مز الو م لكل هللا مداعإو ةيادلا

 ةكراملا ءايعالا خشات نردلاو
 اذه ةيدات يف يريخأت ثن .رع مترضحل رذنعإو

 نيح فايرالا دالبل تهجوت تنك ينآب بجاولا

 ىحن كانه تنكمو لينلا نايغط ىسانلا قلقا

 باوج فيرشت دعب الآ ترضخ امو 7

 كتذلب و انتدلب ةمالس ىلع هللا ذمحا ينآو كتدايس
 ايظع مومعلا باصم ناك نإو لينلا بئاصم نم

 سرقوا انه ميلعلا زيرعلا ريدقن كلذ كل

 اجلك اهلاظعأ نم رن أن الف قارسلا ضروس
 هيلع ذخْؤي انا هخضرات ةنس ةعنلا ةياغل روكذملا

 ةرضح ىلا الس ديزم غيلبت كوجرإو كلذب دبعن
 ناطباض عيمجو يدنفا دياز دمحإو يدنفا زر
 مكتدايس مالس انلعا دقو هل قيلي اب لك ةطروالا

 ديزم كلو دهب غيبجلاو فرطلا اذهب نم عيجل
 ىذان نيفرطلا ةرخا تارضح اًضوصخ مالدلا
 يدنفا دياف ديحمو يدنفا بقسوُي لعو كب

 ىبرت_ م كداب يدايا نولي اًميخالاتاو
 ملاجما ةص نع مكتابطاخم يف انوديفت نا

 دري ل هنا امولعم نكيلو مهلع نئطنل نيظوفحلا

 َ يفارصنل 00 كاذ لبق باوج ١ ا

 0 8 0 دفا نمدو ينك -

 ” داع دز ' 45 ةنس ل 18يف
 - مدنفأ مردارب ولتعفر 06

 )قبب و مكتدايس ىلا يالس ديزم ءادها دعب

 0 .ةسمخ غلب دنس كترضحل لسرم قاوشالا ةدايز

 7 اهلعم نافوتسا اجاوخملا ىلع نيد وتب نيتسو
 3 7 انس 2 1 قف كف .ةدايش ةيلع ةمرقو

 7 هسا ةيردنكسا يلاها نم رخإو اشاب نيدلا مجن

 00001 درجولا ايريزإلا فرطب ىلعم مخ دودج
 2 ةضج غلبم 25 قكَش اذكو هلآ راثملا ةداَعس

 017 ةدايزل ندي تحت اًظونحع تاك 781/ يترفا
 7 0000 0001 ياش نسخ نم وجرنف نيمأتلا
 7 ناف نم غلبملا كلذ بلطو روكذملا اجإوخلا

 720 دايت وغ ناللا ءارجا ريصيف تاراذنعاب جتحا
 '" ةيناقحلاب ىوعد كلذ نع مقبل وتاكوفا دحاو

 روسكو روبش ةيناك ةنم هل ىضم داعيملا نا ثيح

 0 مسرو مكترضح لزنم نم بورق روكذملا لزامو
 2 ع دافنو كترضح نفر ُط ند عفدي ىوعدلا

 3 ةرضح 3 انمالس غيلبت و هلاسرا لجال

 00 ةدافالاب مركيو مث ناوخالا عيمجو يدنفا زرحم

 مدنفا متمر ا؟ متمدو ةيمولعلل بوصتسي اع
 0 وم مكيخا 46 هند نع

 (  يارع دما مخ لحم ر
 . ديسلا يزيزعو يأ ةرضح ولتعفر 6

 0 : هلاك دير ل يدنفا

 قاوشالا ضرعو ءاخرالا مسارم نيا دعب
 3 هللا ءاشناف ىلاعتو هناجس يرابلا ابلعي يتلا

 نوعي اننا اك روزسلا ثاجرد ىلعا يف نونوكت

1000000 

2-9 20000 
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 لوصول ةيهانلا في راصملا نم نيثلا بنعي ابو >3
 ةلاعتسا مزاللا رصمو خوط قيبجل فنصلا كلا

 يرحتلا لماب مترضحل هبقرت ىضنقا اذهلف اب 0
 نم اهب ةكرادملا نكملأ ةيسأملا ناشالا س 000

 عقاو ىلع فيراصملاو 1 نم مزلي امو رغفلا
 اهركذ فلاسلا تيل ةدحاولا هتانولطلا

 يف ةعرسلاو ةفاسم لك رجإو فيراصم ريدقتب
 مدنفأ يضتقم وه ايسح يفاشلا نايبلاب انتدافا

 1111 ةنس لوالا دامج [5 يف

 ةيرحبو ةيداهج رظان

 راعسا نايبب ةقرو ريرختلا اذه ص نمو :

 يدنفا مزيزع مردارب ولتعفر 5
 لسرم مكتوخا ىلا يمالس ديزم ءادها دعب

 اهم كنبلا قاروأ نم قاروا ةيناث مكرضحل
 عيمجلا قوف عوضوملا فرظلا لخاد نانا

 غلبت نوب تيتقروب اها دبنسا راصو نيتصل اخ

 رخالا قاروا ةتسلاو يترفا وتنب تيعبرا

 ةعبس ميط حوفدم اسسحبا انور 000
 ةعبسو ةيأم انساب عوفدملا ةلج 0 نيعبسو

 ةكرش قاروا ةثالث .لسرم اذكو ودب رشثع

 لعو تيما مس اهادحا فرظ ص عوضوم

 اذكو وتنب ١1 مهلع عوفدم مهربأ مسأ نيرخالا

 اوفو رظ ىل» عوضوم ةكرش نيتقرو لسرم
 غلبملا ةلج وتنب 52 اههلع عوفدم يصأ ديحم

 تالاصيا نا مكترضحل امولعم نكيلو وتنب 7
 انساب ةصاخلا اهتاذ قار والا ىلع ةعوضوم ةيدقنلا

 ذوخام مهربإو نيم مساب ةصاخلا امإو صن مسإو

 ةعوضوم تاالوصولإو اهتاذب ةمئاق تالوصو مع

 ىلع ذوخأللا دنسلا اذكو اهفورظ يف اهرغ عم
 يذلا نالعالا عم وتنب 5 غلبمب نافولطسأ اجاوخلا

 عيظنلا رمالا اذه يف عوقولا ىلع انرساجت هاضنقم
 نرالعالا ىلع 0 فرظ لخاد اذه ص

 عوبجم 9 0 ا! دع روك كلل

 بحت! انإو ديصر ةفصبو ةناما ةعودوم تانلسلا
 نرم لصحتلا ىلع اذهف بيصنلاو تخل ا ىلع
 عيمجو ةراجتلا لمع نم ةجتانلا لاملا سار حابرا
 ىلع عالطالاب و ةكونبلا راكب ةقلعتملا لاغشالا
 ذآ هي رطسم وه ام ىنعم كردن نالعالا كلذ

 ونف انقوتح بلطل ةيحولا ةلالا وه

 ىرجي يدنفا رحم ةرضح عم مداحتإو كترضح
 انلكو دقو ( لول ) وتاكوفالا عم مزلب ام
 ةنورت يذلاف ةدالا كلت لصف ْ كترضح

 مزلي الك نع انتدافإو موارجا ريصل اًتفإوم

 مدقأ مني ا6 مضت عاملا
 موهنم مكيخا 118144 ةنس لاوش ١١ يف

 (يبارع دمحا مخ)
 مدنفأ مزيزع 4 ةيشاح »

 اه دزحح راص اىسأب ةصاخلا قاروا ةيناهلا

 نوعلملا نافوطسا اجإوخلا روضح فداصن ثيح

 غلبمب ةلايبك دنس نهر ةنم ذخإو اذه ريرحت دعب
 تحت اهظنحل عيرو ايجنرفا اهنج ؟7/ و نيتبام
 قاروالا لسن هيلع هانبو انقوتح ىلع انيمأت اند

 يري ندملاب رطسم وه ام يقاب امإو ةروكذملا
 مج راص دنسلا امإو مترضح ةفرعمب هون مزاللا

 مكيخا هيط كترضحل لسرم نالعالاو انفرطب

 يبارع دمحا

 ةدافالا بم ةجردنملا قاروالا (حرش )

 يدنفا ديسلا ةرضح .نرم اهانلتسا دق اهعيج



 ةيحل ةمانلا ليوط قور دود ركب ١
 4/1 ةنس لسع هنويع نييياش تبنشو

 (اشأب نالصا فرطل هجوتم)
 يدنفا دوبحم يحاح نب ىلب نيسح' 1

 ! ١ :ئ- ططاخ بنهب ةناثلا طسوأ
 نب يدنفا ليغاوسأ اح يول )

 فرطل هجوتمو يدنفا دمحم يحاح
 (تفأر اشاب دمحا
 ةماتلا طسوا لوقهرق نب يسيع 1١

 يحاخ هتبصصن ) : 17 ةنس درمأ
 ديحم يحاح نب يدنفا ليعامنا
 اشاب دمحا فرطل هجوتمو يدنفا

 ( تفأر
 مدنفا ولتداعس يرظان ةيرحبو ةيداهج

 يرلترضح

 |و رضح ةسكارج هالعا 6 حوت نم

 ف ىلا نيؤجوتمو وكسوملا روبإوب

 نمل اوماست دقو ماما ةهج يف |وركذ
 ضرع مههجوتب و ةيراج مهبقار مو مزل
 مدنفأ مكتداعسل ةضرع ىضتقا اذهو مهع

 44 ةيسرخا داح ©: ق

 ةيرادنكسا ةيططبض رومأت
 مدنفأ واتداعس يرظان ةيرحبو ةيداهج ه١

 يراترضح
 لاك تايعاد نم اضرف بجي ام ميدقت دعب

 كاذ عيفر ةلالج فرش يلاعب. طونملا مارتحالا

 مكتداعس لس مراكم ةباهع ةماخنل ضرغا ماقملا

 ةنيلا ةيلإ ضالخا ةعرغ تايبجوت ننسفحلا
 اندهاش دق يربخ لمع لك ناكرا دييشت يف
 انمزجو فرطلا اذنه يال أب ةطونملا لاغشالا حاجت

 | 10و ظفاحلا ةداعس اهلا انيعد قرش باب
 ةيركسعلا ءاسورو رغنلا رباكآ موعو ةيرجيلا

 ' هجوتم هنا انفرع هنوكلو هبابحإو سمج اجاوخلا

 - ةعم انتفراف خيرات ةركب فرطلا كاذ بوصل

 00 0 مكدايس بوسحم اصوصخ رغنلا ناطباض
 00 ولأي ركاسلا .اندالواو مهربا ىدنقا ديحم
 7” 56 ةنس جا يف عيفرلا اقبلا لاطو يدايالا

 001 داي نادك

 000000 ياسنايلس
 0 اغيل نم هب درإو وه أم ةزوكعل (ةراشا هي )

 00 0 كلذومحتو ييارغل ليدنق ديسلا مالس
 : 00 ناطباضلا سوؤر عم هعاّتجأب و يبارعل زو ذملا
 3 دق 21 0١ فا ةعفإو لبق ةيردكس
 3 0 ةبولطملا قاروالا نض هجارختا راص

 0 ليدن كب ديسلا ةرضح مدنفا ولتزع 3

 0 ةيردنكسا ةيطبض 0
 - تايلستلا 4 ءاذقإو قاوشالا فب

 ٍ 7 هتانولطلا نم ةفرعل لاحلا يعاد 7 ع

 0 لتسكولل 9 0 فص نوم ةدحإولا



 يواسنرفلا ةتسوبلارونإو رضح اًبورغ سمالاب 0١
 هباكرو يلوبان قيرط ىلع ايليسرم نم يرجاسملا
 مو هالعا مع محرما ةعب رالا ممض نم سس

 ديعصلاب سشلا فوسك ٍدضر نودصتي نوكلف 0

 مدنفأ هريرحت مزل مكتداعس ةطاحالو

 ةيطبض رومام 45 ةنس ج / 3

 ةيرافكاسالا

 يرلترضح مدنفا ولتداعس ( ةيشاح) ْ

 ةوسا هذيرات موي مريفست راص صاختا ةتسلا :

 ةع ضرعلا قباسلا يابلا عبات تزعو ماقفر
 ةطاحالل ضرعلا مزلو ضيا معم ةريفست راض

 كرا < د
 ددع ظ

 ريدم اشاب مدا لخ كب رع ] 44

 سرادم ىدحاب ةماقالل ةببرغلا

 ميلعتلا دصقب هرسي وس

 ريض كك نراك يذلا لاك دحا ١

 اشاب نيهاش ةنج ع

 ةراظز يبقشم نم ذأ يديركلا |

 كب ادأ لجن وهو ةيداهجلا

 مدنفا يلتداتس يرظان ديرو هذ
 يرلترضح
 ةتسوبلا روبإو ةيرفسلل ماق هخيرات موي

 ايلاتيا ىلاونيتاب ور ةينابموقل عباتلا ينايلتلا

 موع حوت نم يف رفاس نم نمض نمو
 ههقرت يضنقا كتداعس ةطاحالو ءالعا
 1041 قيس تره ىف مدلل

 ةيطبض رومام

 ةيرالجشلا

 رضح يذلا ةي ويدخل ةتسوبلا تارونإو

 هخيرات ةليل ريمزا قي رط ىلع ةناتسالا نم
 ددع

 موحرملا ةيادلكو فراغ كب ةليخم

 يو ةبانسالاب لسان انأب للحم
 عربا دلاةيفصن ل اغشاب ًطونمن اك ةنا

 جيسملا دعا نانطسا :سفلا . 1

 انح سجرج سقلا ١
 اوههجوت قبس ثيح سسق ناروكذملا

 1 كا كلي لإ رطل خذ
 سيؤسلا:لصنقر ةطسإو

 نم سار زيشلا نبا يدنفا راثخم ١
 نملا ىلا هجوتمو ةيناهاشلا ركاسعلا

 مدنفا ولتداعس يرظان ةيرخيو ةيداهج

 يراترضح
 |ورضح موامسا ةحض ولأ صاختلا ةعب رالا

 هيلع <أنب روكذملا روباولا باكر نض

 مدنفا ةطاحالل ضرعلا مزل
 45 ةنس اج ةياغ ءاثالنلا ةليل يف

 لا
 ةيردنكسا

 ىكسوملا رو.اوب نيرضحم نيروكذم
3 

 بنش ةماقلا ظسوا .دمحا قاحا ١

 1 ةكِش ىللسع نوع ةناتك

 ( اشناب بتار وخا.فرطل  هجوتم )
 ةيح ةماقلأ طسوا ميهربأ ىطصم |

 ناطن لبع نوع كاك اسل

 اغا يبا ضل اه ين ني ا
 نيسح ثتنب ةيعاز همرحلا ١



 0 || قلتداعس يسيئر رصمب قيققلا نوينسموق 44
 يراترضح مدنفا

 راص دق متداعس نرم درو ام ىلع <هانب

 ديسلا اهلا قرت .يتلا ةبترلا عون .نزع 'يرخلا
 يتلا ةهجلإو اًقباس ةيرددكحسالا طباض ليدنق

 دراولا نم نيبت ثيحو اهنم بلطلا لصح

 مقر نويل ناريد تناك ةداعس نم ل
 هيلع نوحا روكذلا كرا 2ع ةنب يوك

 ها تلي او ةنس اج ١5 .يف يالاربملا ةبترب

 سيلويلا ةيرومأب ةيطبسفلا::ةيرومأم قوق
 نذوملا يدلروبيلاو ةيردنكسب ..تنيظنحتسما]و
 نناتلألا نأ دا ةيوحلا -ةراظنلا هب دس كلل
 اب ةطاحا متداعسل هريرحت ىضتقاف اهنم ناك
 ةيلخادلا لكو مدنفا ركذ

 |5155 ةنس اذ ةرغ تبسلا

 ددع

 سوت ياب عابتا نم كولمم تثزع 45 ١
 ةئاتش اب ىلا هل كو

 آناب .نيدلا ريخ ةداعم فرطب
 ”- زعل نم لي روك دلل ترعو
 ذيسلا ) لزنم ىلا هجوت دقو ةنس
 50 دقو 3 مهربأ

 0 ا ةلود ليكو
 هتداعا

 هللا دبع تنب مئاه تنطف تسلا 1

 كيب مملس فرطب رصم ىلا ةهجوتم

 | لزتم ىلا تهجوت دقوخياطملارظان
 ةيردنكسب يثاب راسمس اغا ىنفطصم

 ف 0 ةييرظان ةيرحنو ةبداهجح

 0 هيسراترضح
 هخيرات موي ارضح هالعا ناروكذملا نانثالا

 37 لجالف هرييغلا زدنأو 0 نض ةنأتسالا نم

 ' مدنفأ متداعسل ضرعلا ١ دل 0

 0 - ش 2 0 رومأم

 ١ كتراترضح مدنا ولتداعس ( ةيشاح )
 0 0 روب|ولاب هجوت يويدخر واي يتدصدمم
 0 مدنفأ ض نمل 1: زل ايليسرم ىلا هجونملا يرجاسملا

 ش محرلا نمحرلا هللا مس حا

 0 2 مالسلإو ةالصلاو نيملاعلا بر ل دهملا

 1 العا ةناصس هللا ناف دعب اما نيلسرالا ديس ىلع

 ا نيلاط نحن ام انقلبو اعدلا باجا دق
 09 يشن تأنه دقو ايلعلا 'ةجردلا ىلا مكتداعس
 - ةلأستو مكداعسب ةبترلا 'ىنهنو ا يناوخا عيمجو

 | ردا اوغلبت ىتح ةعفر مديزي نأ ةنأش لج
 ' عيجيو ةمانلا ةحصلاب اًمإود ركعتي ناو ىوصقلا

 ٠00) بيم عيمس هنا ىونبلا ةلك ىلع اعيمج انيولق
 ” لادنق دبا . كيخا 55 ةنسر مه: يف

 0 2 يأس بوتعي لزنم نم ظوبضم

 ددع

 0 يواسرف هيبرت ويسوم /4 ١
 يوأاسنرفوزيوب يردنأ , ١

 ٠ يواسنرف ْظ ٠ ا
 5 "0ر10 رايز ريوكزوترا ا 1

 00 | مدنا ولتداعس يرظان ةيرحبو ةيداهج
 يراترضح
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 طابضلا نم ةعسن هخيران ةليلروب|وب لسرا
 اك معم لعنيو مراظتنا ريصيف نييفنملا

 مريغل لعف

 ةيداهج ل نم

 رع

 ةيردكيب ةيردكسالا ةلظبفا 0

 /1 ةنس ويام 14 يف

 موكحم ا نيض نم ةسكارج صاخمتا ةرشع
 ةيرصملا راطقالا نع مث كيعبتب مهلع

 ماقلا هخيرأت ةليل باكر روب|وب نولسرم
 نيظفاحلا ةبص رصم نه يبرع ؟ ةعاسلا

 ةطحا م راظننال مزلي نم نيعف نيمزاللا

 امولعم نوكي ةيردنكسالا

 رصمب ةيداهج ليو

 ةير دك دالا ةيظبض روماف ةرف

 راع ةنيس ىبام 15 ف هير

 ؟ ةعاسلا مباقلا باكرلا روباوب لسرم

 مهلع موكحلا نم ًظطباض رشع دحا اليل

 يرجي مث ةطحملاب مراظننال مزلي نم نيع

 نوبغري يتلا تاهجلا ىلا مهفن وحن مزلتسملا
 اهيلا هجوتلا

 ةيداهج ناويد ليكو
 رصف

 (؟ هو ؟«:ورمونل هرثش نيفارتلت لخ | ١

 ةيرححو ةيداهج رظان ةداعسل

 721 ةتس وياه

 ىلا اركاب موقي يواسنرفلا ةتسوبلا روبأو

 نا ربظلا دعب يكرفا 4ةعاسلا ماشلا رب

 ةهبجلا كلتل مريفسن عمزملا لاسرا رسيت
 روبإو لواب هخيرات ةليل ديعصلا روباوب

 ركاذت ريضفل مددع نع دافي ركاب
 ةيطبض رومأم

 كسلا

 يبارع دمحا نيب ةلدابتم ريراحت

 ليدنق ديسلاو
 45 ةنش بجر ؟؟ رصم نم 47

 كب ديسلا ةرضح يتيدصو يزيزعو يخا
 : لدنك

 1 شن يدي تذخا تاقوالا نق
 9 يح ةيايلاجو كسفن نع ةلاصالاب مكتوخا

 قداص بح نم هنوكل اميظع اعقوم يدنع عقوف
 لصح ام حرش ثدرا ولو 'هدادو يف ضلاخ

 ريغ نم حرشلا لوطي روبحإو جرفلا نم يدنع

 001 اذقو ةدفاا فينرع الالل ب
 ياسم نسحل ركشتمو نؤنم انأف راصنخالاب
 ةريغلا نم مظع برط يف ينا اصوصخ كترضح

 ةيردنكسالا يلاها بولق اديوس يف اهومترشن يبا

 ع ةيمحلا نه ثب يذلا ناب دقنعا يلا ثيح
 مكترضح ةناطفو مزح وه رغلا كلذ لها حراوج

 مكترضح لثم نيذلا ةبحالا يف لومأملا اذكفو
 يمالس غيلبت عم ركشعلا يف ينفع ةباينلاب ةتررح دقو

 يزيزع متمد أم ريخي ا نيا ةفاكل

 ةيداهج رظان

 مدنفا ولتزع ةيرددكسالا ةيطبض رومأم 2

 ةيداهجلا ةراظن نيب ام هرفش حاتفم لاعا راص دق

 هظنح لجال هيط نم لسرموه اهو متزع نيبو

 ةيرسلا تابطاخلا يف هلاعتسإو كترضح فراعب

 فرطلا اذهل اهنع ةبناكلا مزلي يتلا ةيفارغلنلا

 141 ةنس ج نع . معيل هلوصوب دافيو

 ةيرحبو ةيداهج رظان

 مرافسلو منيرفس



 ىرموت ٠
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 "7 نقلا تاقاردلا

 ةارصو ةيداهج ران ةداعلا
 هخيرأت موي قرت راض ةيرحلا ةنيملا عف دم

15 

 ا

 ةيطبض رومأم

 يلا

 ةيرحبو ةيداهح رظان ةداعسل

 هبيكرت 7 نيب عفدملا

 ةيطبض روم أم
 ةيردنكسالا

 ةيرحبو ةيداهجر ظان ةداعسل

 ةيبنجا بكارم روضح نع ةرثكب رتاونم

 © ناس راما لش يرض ا
 ام عابتال لواب لوا .ةؤارجا ريصي
 ةيطبض رومأم رمالا هب ردصي

 ةيردطسالا

 ا ةرضح أ درو فارغلت ةروص

 ةيردنكسالاب ةيطبضلا

 ثاروباولا دحاب مريفسل هيدا ا

 لآ واعر غو ةيج بيرتال ةماذلا

 رصمب ةيداهج رظان |واش ثيح

 ةيرحنو ةيداهج رظان ةقاعسل

 ةليل هجوت يواسنرفلا ولوقن وتاكوفالا
 نا بغرو متداعس لباقيسو هخيرات
 يويدخلل هتفرعم عم يسايس هنأ ةنع فرعا

 ضرعلا مزل ةطاحاللف
 44 ةنس ج 17 ةليل

 ةيطبض روم أم
 ةيردكسالا

 55 ةلس بحر 8

 7 ةطبض رومأم

 7 ةردتكسالا

 رصمب ةيداهجلا ةراظنل ؟4

 يراجلا 1 ةعبجاو

 1 رصمب ةيداهجلا ةراظنل

 7 برب ميلغا ينلا تحت انه نودوجوملا
 .. يف ةظفاحلا : ةرباخم لمتون ةناتسالا هجوتلا

 ! فسيح ةبغري هذلا لحلا ىلا مريفست

 200 للا فدكلل ةبسلاب ءارجالا اننكميال

 ّ : 5 ل نع هي رشومو ةدافاب اط

 : - ةيطبض رومأم ظ

 0000 اةيردكلال

 0000010 ةردكسالا ةيطبض رومأه ؟1
 000000 45 ةئس بحر ؟ ةيداهجلا نم

 ا ميلع موكحلا نماصخش ردع دحا

 .؟ كجرات ةليل باكر روباوب نولسرم

 . مزلب نم ببضرعلا نومزاللا نوظفاحملا

 ظ قبس اك ةطحملاب مراظتنال
 .ةيداهج 0 ظ

000 
 "2 8 ددكحسالا ةطبض رومام عرضخل ؟

 00 344 هلم فجر 1 ةعمجلا ةلبلا_ةيردنكسن د



0000 

 ل

 ظ ةكيقذع لك

 نايبلاب فشك هيطو يرجح ملا] '
6 

 44 ةنس ةبحتأ 1 ءاثالثلا موي يف ريغال نيرشع ددعلا طنف

 ددع

 العا ةظفاححاب ضوملا م.
 هلح ةروص عم 25 ةنس ويام 11 خيراتب هرفجلا فارغلتلا ددع ةح ناف طلغ ابعم درإو) ٠

 ١ ددع هتحو ١ ددع اهب جردنإو 3 :

 14 ةنس ةجحضا [مارتبل

 ةيلخادلل 51 ةنس اج 14 يف ةيردنكسا ةيطبض نم نركذت ١

 ةسورحاب ليدنق ديسلل لزنم دوجو مدعب 14 ةنمناج 1,6 قر ةيلخا دلا ىلا رصم ةيطبضنم ةركذت 1

1 
 نويسمونلل ةررحلا 31 ةنس اج م. ةهقرلا ةيلخادلا 0 عم ةظفاحلا نبب درو يذلا ةلمج نم اذه

 ددع

 هالعا ةئيبملا قاروالا 4

 هالعا ةروكذملا 54 ةنس اج ؟. ةمبقرلا ةيلخادلا ةركذت 1

 ليدنق ديسلا يترت صوصخب 14 ةنس اج ةرغ ةخرؤم نويمسوقلل ةيلخادلا نم ةركذت < ١

0 

 اذهب ةحوملا ةقرو 01 طقف

 تك

 هالعا موقرملا 5<
: 

 -. :ام 0 .

 ةيناك هجو فصن بوتكم وهو خرفا ةعبرا وهو نويسموفلاب ليدنق ديسلا باوجت“ ا رضحم

 ءاضعالاو نويسموفلا سيئر نم اهيلع موثذم ةسلج لك تاسلج ثالث يف هباوجتسا ىلع يونحي
 ةديسسس سا

 ؟

 11515 ةنس مرحم [4 يف ةدايز ريغال ةقرو نوثالن طفق
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 دل 0 ناك يذلا ليدنق ل ززمب تدعو يت ١ قاروالا ناي نع 1

 ااز] ءارجأ اء هيلا ركشتي 54 ةنس 157+ هييرات ليدنق ثيسلا يارع دمحا نم باطخ

 1 ةيردنكسا يلاها بولق يف ةيهحلإو ةريغلا ثب نم ليدنق
 . ةقلعحلا تادنسلا لاسرا ص فلا ل يي

1 

 انطسا اجاوخلاب

 ' اتم لع راص هنا نيضني 18 ةنس ج ةرغ هخيرات د ْ

 ش ىلع ةرحأملا دنسلا لا-را'نمضتي 16 ةنس ناضمر ؟؟ هخيرات :نوذللا 0

 نوب قاروا ىرتشم صوصخب 44 ةنس لاوش ١١ هخيرات روكذلل روكذملا نم باغأ 5
 5 رك بحسو 7

 4 فرع يلا ةيدقنلا ا لمع لاي هخي رات هلبق نوكذهل رحل م باطخأ

 نافوادسا اجاوخنا

 : 3 ا]03و ةيقارم نمضتي هرفشل اب 6 ةخ- وياه ©. هخيرات هلبق ر وكذلل روكذا:ا نم 0
 هلخ هيطو 2 رع دحا

 5 لوصو ةبقارم نضتي هرفشلاب 6ع ةنس وبام مه ةخيرات هلبق روكذللل روكذملا نم 7
 5 ةلح هيطو مهننل ةسكارج طابض ةرشع
 . لوصو ةنارم نيج هرفشلاب 66 ةنس ويام 1 هخرات هلبق رتل دل ا فاول
 0 ةلح هيطو مهفنل ةسكارج صاخا 0
 ٠ لوصو ةيقارم نمضتي هرغشلاب 15 ةنسوبام 15 هخيرات هلبق روكذلل روكذملا نم فارغلت |

 0 اج هلم مدل اًيكرع سبا ردع دبا
 00 ا 1 ةيحنو مالس صوصخم 15 ةنس نابعش ا/ هخيرأت هلبق روكذهلل روكذملا نم باطخ 01

1 0 0 
 د ْ 77 ةككربلا عيج نأ دين يأرع دا ىلا ليدنق ديسلا نم ةرداص ةدوسم لئن لاب 5
 ير ,تارولو مابق مدع ديفت يبارع دهحأ نى ليددق 8 نم ةرداص ةداوسم 0 0 0 30

 3 ءاعبرالا موي الآ نييفنملاب ةيردنكسا نم
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 414 ةنس اذ 5 يف نيرداصلا نيرمالا ىضتقم 0 اطنطو ةيردنكماب الكتن نيذللا نيصوصخلا ٠

 /1 ةنس ريس 15و
 ةينانلا ةداملا

 فن أدمن ل ةيفلطق رك ذل كلا ءاكتلا نوكي
 يركسعلا نوناقلل قيبطتل اب ماكحالا كلتر دصنو

 تارضح ةكحطلا نبب ءاضعإو اي ةثلاثلا ةداملا

 1 اشاب بيجن نافع
 نب ظ اشاب نإوضر
 برغلا اشاب قلطشم

 اشاب فص|و نيسح
 1 كلب رم ل كب يبهو يلع

 ءارالا ةيبلغاب ةروكذملا ةمكحلا ماكحا ر دصت ةعبارلا ةداللأ
 ةقلظم .ةييلغا

5 

 ةسماخلا :ةداللا
 اذه انرمأ فيفنت ةيرحلاو يوما نا

 قيفوت كمحم (اهنر /1 ةنس ربشس [راو 16 ةنس متل يذ 1+ يف ةليعامالا يارس
 ةي ديالا ديول نقلا ىلا

 راطلاب لما
 فيرش (اضما)

 ةيرحل و ةيبرحلا رظان >
 ينطل رع (اضما)"'

 ( لصالا ىتبط ةروصلا ته )

 سيئر ولتاود نم ةرداصلا ةدافالا ةروص

 ةيرحبل أو ةيبرحلا رظان ةداعس ىلا راظنلا سلجن

 ٠ 41 هرم 56 ةنس اذ 16 ةيراتب

 نم ةروص ممتداعس بوصل اذه عم لسرم

 45 ةنساذ 16 خيراتب رداصلا يويدخلا وتيركدلا

 كلل ةيركسغ ةكحم ليكشتي 8 ةنس ربمت“ 7

 تينويسوتلا .نم اهلا مدق يلا يواعدلاب

 اطنظو ةيردنكسالاب الكشن نيذللا نيصوصخلا

 45 ةنس ةدعتلا 6 يف نيرداصلا نيرمالا ىضتقم

 مدنفأ هاضتنم ءارجال 61 ةنس ربقس 11و

 رظان ةداعس نم ةرداصلا ةدافالا ةروص

 اشاب بيغ نايع ةداعس ىلا ةيرعلاو ةيبرحا

 |خيراتب ةيردنكسالاب ةيركسعلا ةمكحلا سيئر
 ْ | هر 45 ةنس اذ

 ةدرإولا ةدافالا ةروض وه اذهب نودملا نأ

 .ناويد كاراظنلا سا سيئر اشابلا ولتلود .نم

 رداصلا رمالا ةروصو ييراجلا 15 خيراتب ةيبرحملا
 ةسائر فتحت ةبردكبالاب هي كسغ ةحنع لوتس

 . نم اهل .مدنن يت يواعدلاب ل مكتداعس

 ةيردكبم الكمن نيذللا نيموبمتلا نيرهسوألا
 ةدعنلا يذ“1 يف نيرداصلا نيرمالا ىضتقكم اطنطو

 :ةيمولعمللا لجالو 6 ةنس ربيثس 14و 15 ةنس

 لأ رام رهالا بضرب ءارعنالا ىف ةرداجلاو
 راطخا راص هخيرات قو مكتداعسل حرشلا .مزل

 ' مدنفا كلذ نع ءاضعالا ثارضحب نم لك
 44 ةنس اذ 14 يف



 - يصوصخ _عونب ةيردنكساب اًيقوم يركسع سلجم
 د يلاهالا نم طبضي نم ىلع محو رظنلا

 قياغم روما هنم لصاح وا ءايشا بهم يف ذخأ

 سيئر نم اكرم .ساجلا اذه نوكيو ماظنلل

 نيناوقلل قيبطتلاب نوكت هماكحإو ءاضعا ةتسو
 ءاضعالاو كتداعس ةسائر تحت نوكيو ةيركسعلا

 يجيوط كب نيسج نم لك تارضح مث نينيعملا
 نادوبق ظفاحبا دبعو كب مسنو يوي دخ روابي

 يباغا لوتغاص يدنفا رصن نوءراا دبعو
 ةيعملاب برح ناكرا ماقُماق كب يدمج دمحإو

 نيتطروالا نم يثابزوي يدنفا ريكبو ةذبلا

 ةفرعب نوكي سلما اذه ماكجحا ذيفنتو يراوسلا
 نوكت ماكحالا كلتو ةيردنكسالا ظفاحم ةداعس

 ضرعل ايووللبا الو ةضراعم لبقت ال ةيئاهتنا ةفصب

 ردص ِدِق ةيويدنخلا ةبيخنلا ةرضحلل كلذ نع

 مكتداعس نييعنو ساجللا اذه ليكشتب يللاعلا رمالا

 اموملا ءاضعالا تارضح نبيعت عم هيلع ابو
 ةطاحالل مكتداعسل هريرحت ىضتقا هيلع ةانبف مهلا

 ةفرعب نالا نم لاعالا كه عشابمو كلذي
 نينيعملا ءاضعالا تارضح عم داحتالاب مكتداعس ْ

 لعج دقو كلذب هخيرات يف مانرطخا كعب

 ةيردنكسا ةظفاحم لحب سيلجملا اذه ةماقا لحم

 ةيشاح

 بانج فرط نم سليجلا رض ناك اذإو

 هياطبتتابا يرهق ىل اهيا ريغ ديل قلرقلا

 بسحب ةعم ىضتقملا ءارجاب هراطخل ريصيو

 ةيعرملا لوصالإو نيناوقلا

 اهلي ركن ةيرخ دماشيم

 ائابهشروخ ديم ةدامد 4

 اشاب بفيطل نافع ةداعس 1+

 ل م كيك وخل كا

 كب بين ديمحم ةرضح

 كب مالع ديشروخ ةرضح

 كب سإاروم ةرضح

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 
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 '0اثأ) ةذاعس نم ةرداصلا ةدافالا ةروص

  اشاب فّوار ديمم ةداعس يلا ةيرجل او ةببرحلا
 اجا خيراتب ةيردنكساب ةي ملا ةكمملا سيئر

 ١ ٠ ؟ا/ مرغ ؟+ . ةنس

 ' ار اسأ ةحوردملا .تاطباضلا تارضح
 00 ةيركسلا ةكحلاب ءاضعا مهيبعت راص هالعا

 يلاعلا رمالا بجومب, مكتداعس ةسائرب ةنئاكلا

 ؟.. ةنس ىلوالا ىدامج 51 خيراتب رداصلا

 00 ا اذه هتروص ةدراولا 6؟ ةنس ثرام ع0 قفاوملا

 ا0 2 راظللا سلجم سيئر مدننا ولتلود ةدافاب فرطلا
 00 شح امإو 14 هرق مع ةنس ثراه عه قر
 اناك نيذللا يلع يدنفا كبحمو ثم كب نسج

 امنييعتراظنلا سلب ررقث دقف ةمكحلا ءاضعا نم

 ' يفو ةيمولعلل مكتداعسل ههقرت مزلو اهيف نينوأعم
 هجوتلاب مهلا اموملا ءاضعالا تارضحل ررحت هخي رات
 مدنفا امولعم نوكي ةمكحلا يلا

 ٍلاعرمأ ةروبع

 ا نود وسجل ود هز ين دفت نس و يعير
 و 00 امم ها 7

 ا

 رصم هيذحخ نحن

 انراظن سلجم نم انيلا ضرع ام ىلع هانب

 رماوه أمي اير

 ىلوالا ةداملا

 - كيل ةيركسع ةكحم ةيرذنكساب لكشت دق

 نينويسوتلا نم اهلا مدقن يتلا يواعدلاب



 عاملا دنبلا
 ذيفت ةيناقحلا رظانو ةيلخادلا رظان ىلع

 ةصخي ايف اندم لك اذه انرمأ

 ةدعتلا يذ يف نينلا نمار ياربو ردها

 ( 125 ةنس ريمتس ١:5 قفاوم ١755 ةنس

 ( لصالا قبط ةروصلا اف ١

 قيفوت دوحم
 ةيلخادلا رظان : ..ةيناقحلا رظان

 ضاير ير

 ةيويدخلا ةييألا ةرضحلا رمأب

 راظنلا سلجم سيئر

 فيرش
 ٍلاعرما ةروص

 رصم ويدخ نحت
 انراظن .سلجم نم انيلا ضرع ام ىلع 9

 ( ثنا وه اهب انرما
 ىلوالا ةدالل"

 لكشملا صوصخلا نويسوفلا صاصلخا
 يذ 1 خي راتب رداصلا انردأ ىضتقمب ةير دكت

 1441 ةنس ربهتس 11 قفاوم 1155 ةنس ةدعقلا

 /1 ةنس ويلول ١١ موي تاعقإو ىلع اضيا يرسي
 ( با هدب نيس 15 ةياغل كلل د عقوت امو ١

 تدرو هالعا هيلأ راغملا زرمالا ةروص )

 ١١ قر ةيلخادلا ةراظن نم ةدافاب نوصل

 (؟1 هرغالا . ةنه راش

 َُ ويسؤفلا ليكشت ةدافأ

 يسئر ةيردنكساب تايانجلا قيقحت نويسموق
 يراترضح مدنفأ ولتداعس

 روص هيط لسرم مكتداعس ةبغر بسح

 ةلاحلل ايلي دعتو ةكحلا ليكشتب ةرداصلا رماوالا

 آو وص لاسرا ] ساملاف نالا ايلعةدونرلا
 مدنفا اضيا انه هتفرعم نويسموفلاب قلعتي

 ! ةيركسع ةكحم سيئر

 دعم

 ( فوؤر ديحم )
 سيئر ولتلود نم ةرداصلا ةدافالأ ةروص

 2. ددعلا" ةكضا سير هداعتل راظلا نسل

 يلوي ؟ ١و 15 ةنس ناضمر ه خيراتب ةيردنكساب

 ١١.١ ةنسج 11/ يف

 00 هر 1 ةقنل

 لا ةلود ركاسع دوجول ةبسنلاب ةنأ

 امياقلا لمنال ةيردكمل ةسارلا هلاك
 0 هع ان طقف 1

 ع 8 ريك اع ا
 لاعا ارجع وا: تالجلا نم بينلا ادضقتم دجوي

 لاريمالا نم ةلصاح تابيبنت ىلع<انب اذهو قئارط
 ةيوي دخلا نيب نالا قافتالا لصح دق ثيحو

 ريصي يذلا نا هيلا اموملا لاربمالا نيبو

 طقف لا ببني نم وه .صاصرلاب هبرض

 يلاهالا نم ءايشا ببع يف اًدخا نوكي نم اما
 يرجتل ةيوب دخلا ةموكحلل هيلستو ةطبض ريصب !ذهف

 دقعنملا سلجلاب كلذ يف ةلوادملاب و اهتفرعبب هتكاحم
 ناضنر + ءانالثلا :موي يق نينلا -نسأر يارسن

 ليكشن ةقفإوم ررقل 27 ةنس ويلوي 18و 11 ةنس



 تيار انأ نيهجولا دحاب ىلا ينكي ال ج
 نيدهتجم ركاسعلا نم كانه نم عيمجو روكذملا .

 عنمي اًدحا را لو بهنلا نم نوري اوناك اهف

 ريغ نم الو طابشلا نوازل كلا

 تناك امبرظن يتلا ركاسعلا نا له 5:

 اضيا هريغ نم وأ طقف يعاس نايلس يالا نم

 كلذ ملعا ال َج

 ( 14 ةنساذ ٠ يف فارصنالاب هل نذا )

 اضعا اضعا اضعا

 يرسي ناولس يصولخ ىنطصم رائخم ديحم

 نيدلا دعس يدم ديحم بغار ىنطصم

 بلاغ يلع يدهش فسوي' يكذ ديحم

 بويأ ليعمسأ نويسموقلا سيئر

 يذ 1 خيراتب رداصلا يلاعلا رمالا ةروص

 ١515| ةنس ةعنلا

 رصم ويدخ نت

 انراظن سلجم نم انيلا ضرع ام ىلع هانب )
 ) تا وه اب ار

 لوالا دببلا
 ةيردنكسالاب صوصخم نويسموق لكشت دق

 كنتللاو لتقلاو تاقرسلا داوم قيقحتو صف
 ةيردنكسالا رذنب تعقو يتلا قيرحلإو بهلإو

 ١// ةنس رب [؟

 |١ تلاوت يتلا مايالا يفو 4[ ةنس وينوي ١١ موي يف

 ىلعو هنم 17 ةياغل 85 ةنس ويلول !١ دعب نم
 ةيضق لك نع ريرقن يرجي نأ نويسوقلا اذه
 ٍصخت لك ىلع ىوعدلا ميقي نإو اهتيفحت ىري
 ةيانج هل ربظت

 . يناثلا دببلا ظ

 ريصي هب ةقوفرملا ثاددنسملاو ىوعدلا ريرفل
 طاني يذلا صوصخملا ساجملل كلذ دعب اهيدقت

 70010171 1و وكلما اباغتلا يفرظلا

 كلاثلا دنبلا

 0 - ل 0 روكذملا نويسموقلا لسري .

 ضصوصخلا سلجلا ماما ىوعدلا ةماقال

 ! عبارلا دبا
 | ٠٠ راطحت يا طيض بلطي نأ نويسبوتلا اذه

 1 ىهو ةيردنكسالا ظفاحل ةنم مدقتي بلط ىضتنمب

 بلطلا اذه ذيفنتب موزلم
 نيالا دبل

 7” نم نيودنم لسرت نا تاتالستقلل زوحي
 )00 نويسوفلا تاسلج ]ورضعل تءاش اذا اهفرط
 )00 32 نيودنلا ءالوه كارتفا زاوج مدع عمو
 ' ظحالتي ام ]ودبي ناب قحلا مل نوكي ةلوادملا

 سيئرلا ةطسإوب نويسوتلا ىلا مل
 2 (سداسلا دنبلا

 1 | لكفملا نويسوفلل ءاضعإو اسيئر نيعت دق

 : تارضح اذه انرمأ بجوبب
 يدشر كب نمترلا دبع

 5 رييزاك

 007000 ةيرجلاو ةيرحلإو ةيمومعلا-لاغشالا
 )0 ةاشملا لككو بلا يدنا غيلب دمحا

 سيئر

 ش ْ ْ ةيؤي دخلا

 77 ةيرصملا كراخا مومع نيمآ رايلكو يسوم

 اا  ليكو بنان -: كب نينا دعا

 : ٠ ةيلحلا سلاجملاي ةيويدخلا
 فانعتسالا ةمكححب ضاق كب دامح

 داّؤف كب مهربأ

 ةيبويلقلاو
 نويلوكتوم هيشاف ويسوم

 ةطلئخلا كاحملاب ةيويدخلا

 علاجا َك

 3 7 هي اي

0 -00006” 

 00 ةزيملا ١ سلجم ا ب : ع
 0 سس 5 2 4 20 . ١

1 2 3 

 0-80 ل
00 57 

 ا
 ةرضح ا . ا 8

 م 1 0
1 5 

9 
1 3 

 )2 يتراظن اباضق مسق رظان



 ياو تبلط ثقو يا.يفو تايالالا ركاسع 1
 ترضح تقو. ع

 هيينتب ناك مهلطو أدوجوم تنك معن ج
 لناك اني لعاسا لع ظفاخللا :تاس 1 5
 روضحلا يف إو رخات مهكل ةعقاولا ءانثا يف قيرالا ْ 1

 مروضح رخأت ببس لسن الآ 5

 ملام |وعنتماو اهافش اوبلط ما ةبيس ج

 ظفاحلا نم ةلصوب م تررحتمت ةبتاكم مرر

 |و رض
 راصو تعقوت يتأا رومالا له نرم س

 ةنم ذخوي ”يث كغلب وا تدلع له اهدهاشم

 نيبو ليدبق نيسلا نيب طابرا كانه ناك نا

 هريغو ياس دويمو يبارع يا ةيركسعلا ءاسؤر
 ددرتي امداد ناك ةنال هيف سلخ ل 8 1

 عيمج نيبو هنيبو ملبأتي رصم ىلا رضحيو مهلع ْ

 م ةواد يلع ريس نم ةيلعن يذلا ام 1

 م1 ةنس وهرب ١١ عع
 ءاسورب طابترالا هريس نم تيار ج ١
 بلطي ناك ام دنع ظفاحلا ةداعس ناف ةيركسعلا . ٍإ

 ف ءاساادلربصت ارت ل +

 كلذ يف 00 نم : 5

 ةرورضو ةيردكسا قا كلان | سس

 ايف كيلا تلمولتم دويتو نم لا
 | ؟ ءاعب رالا موي يف قرحلإو بينلا نم اهب عقوت

 راصتخالاب

 دليلا يف اوّرم ركاسعلا نا ةلعا يذلا 2

 موقب يلاهالا جارخاب يراوحا خياشم ىلع اوهنو

 ظنا ذ]ذ]ذأ]ذ ذآ ذ]ذزذزذ]ذزذ ]| | | ]1 | | | 0000000 |]ز|]ز]|]|]|١| 01010161 نةتم

 دلبلا قرح عمزم هنا
 ةعاس يأ ف كلذ ناك وب

 ثراصو رمخلا كعب قئرفا ا ةعاسلا 4

 يلاهالا عولطب ينغلب اك اضيا يدانت ركاسعلا
 ناك ئابسلا نم هيشلا ناله -نن

 عراوشلا رث ءاسب

 ا 0 ! كيهفأ نيرا ا

 دعب و نينلا سارب ناك يذلا قيرحلا ءافطاب

 يلافالا جارخاب ركاسعلا تذخا تلق اك ربظلا

 ركاسع جارخاو يراوحلا تاشم ىلع هينننلإو
 ” ىلا يجوتبو اضيا تالوقهرفلا نم ةيطبضلا
 نينويتملا ةيفيك يف انثدتو رومأملا تلباقةيطمضلا

 ةيطبضلا نم انعلط سيلا دعبو مهيف يرخي امو

 انلوصوبو ةبرع ةظفاحلا ليكوو انا تبكرو
 6 ببللاب ةلفتشم نثاسعلا انوحو ةعملل

 اهقم يعاس نايلسو اهباوبا رسك دعب نيكاكدلا
 باب ةهجل انهجوتو هانكرتف ةيشنملا ةنيبج طسو يف
 ةلمرلا اًدِصاق انا تنكو قرش

 قب را هلك يف هتباع يذلا ام 5

 كييلل] 12 0 0 يذلا

 5. وه كلذ ىرجا 0 عيش إو لعرلا

 ايم تاليصنت اما بيلا 00 0 دي فاع

 نويسموقلل اهنايب ينكمف قيرحإو بهنلا نم ىرج
 سيئر يساغا لوقغاصلا يدشر يدنفا ىلع نم

 لعفي نا ىرب ناك له هتلاح نم ةتيأر يذلا



 ْ رظنت ملا هكوس روصنم يل لاق ةيطبضلل انهجوت

 00 نانا هاف 1 كلف ليدنف ديسلا هجو
 انعوجر دعبو ابرطضم ناك هنا لاقف 1

 يضم لبق بيتم ديحمو ليكولا عم
 ينال يدنا دانت ادبغ رفح 0 نع

 ايف ةوسج ةكرعم لوصحب ربخإو نابللا لوقهرق
 يلاهالا دحاو ينناجالا ضعب و يىلاهالا ضعب نبي

 ماقو تق سيلوبلاب اشتفم ينوكللف ةحرج راص
 حورجلا اندجو انهجوتو يم ةيطبضلا لَو

 نم رفخ هيلع ك انه ًالزنم انرظنو قلم روكذملا
 نبا برض يذلا يضطلاملا نا !ولاق ركاسعلا

 ىلزنملا اذه ىلا لقد كيرغلا
 لخادت ديفي ام 00 نا ضيفلا ل

 ءاسورأ|و ةيطبضلا روم مم لخادت مدع وأ

 00 ةثداحلا كلت يف نيبركسعلا
 ىأ ملخادتب لوقا نا يندكمي ال هنا ج

 هل ديسلا دوجو تقو يف انآ همدع

 ينغلبو ماظتنا نودب ةيراج لاغشالا تناك
 ىلوا ةجرد نرواغم رهاط يدنفا دبحم 5

 0 لبق ةيطبضلا رومأم ربخا هنا سيلوبلاب
 ةكرعم لصمتمس نا عئاشلا نا نأ موي ةثداخلا كلت

 هيلا تفتلي لو نييوابروالإو يلاهالا نيب
 ليدنق دينسلا لازنم ىلا كهجوت موي. .نم

 فيك ما جورخملا هنكمي له هترظن فيك
 !ًذعاق ىاعم ًايلس ناك هلا هترظن يذلا

 اًدوجوم مود اهلبق ناكو ةردنلا ةنزخ يف ريرس يف

 رصعلا دحل ةيطبضلاب
 ةل احلا يف نقتعن امو كرظن بسحب له س

 ال ما اضيرم ناك اهب هترظن يتلا
 ناك ام ةنا لوقا هترظن ايسحب َج

 طف اصب رم

 ل تورظن بله سس

 ادهجم 0 ش 0 00 0 اما

 للي .ءاذلمأ ُِ يعم | 0

 000 كدرإو 0 ا ا دبع نب
 هبينتلاو س لويلا ن ادنموق فرطل 00

 000 ادعاسلل سيلوبلا نم فاكرددع لاسراب هلع
 07" هل بتكا لاق اريخإو لثني لف لصاحملا عنم يف
 "يلع ربا ظفاحلا ةداعس نا اك هجوتو ديرت اهب

 "اسع لل اسراب دواد ِ ' أو رضحو نواوزمقمسملا 0

 ناجيش ةلاح تداز مروضح دعب و ءطب لكب انا
 1 لتنلاو ,ترضلا ةلاح ركس و يلاهالا

 'تالحلا رسكو بهلاب يلاهالا لاغتشاب
 مويلا كاد يف هنأ مع رق ترفل نع

 "آم عنا ةيردنكسا تايالا نم ركاسع بلظ راص
 ان نلا لف ةلاسلا قه غي ايراج ناك
 نيلوزمتسملا

 عم كرتشا مهضعب نا نع ًالضف ةهوهم ًالصاح

 ظ ببنلا لوصح يف يلاهالا
 ضيا لتتلا يف اوكرتشا دق اوناك ام نم

 3 فرعت الأو

 2 يذلا امنا

 دحأ مهنم فرعا الو

 يلا 3 0-58 00

 0 ْ 2 اسعلا
 ٠ فيكما ةعقاولا كلت محي سيلوبلاو نيظنختمملا

 70١ ةينب ةينهم ريغ تناك اهبغا ركاسعلا

 | 0١ اهتم ىلع نيرداق اوناك ام سيلوبلاو
 '”0 الإ يكف ناكام سيربلا ركع ج
 ناك اف اورضح نيذلا .ديوزمتسملا 0

 5 تبلط ام دنع اًدوجوم 0



 ةجعنمو هجوتلا بغرب لو ةنتلا 0١
 كللذ  ق :قليددف ديلا ةارأا لو رنا ١

 ةنع تلق يذلا ردخلا ةعني وا ةنكمي
 ةكرال كلذ ليدنق دينلا دارا ١) 5 ا

 ةعقاولا لبق هدنع ًالصاح ناكر دخلا ناف هجونلا ش
 نيمو ةلاغشا ٠ رشابم كلذ عم ناكو نيم 1

 ةبحلا م4 يف نجحلل كلذ دعب ديعأ )
01 

 اضعا 2 اضعا اضعا
 يرسي نابلس يصولخ ىنطص» راتخم دين ظ
 نيدلا تفس يدم ديم يشار ل1 .: ْ

 نويسموتقلا سيئر أ

 بويا ليعمسا ا

 ) باو ريغ (

 راقفلا وذ يدنفا ىلع

 |1544 ةنس اذ ه يف
 44 ةنس اذ 6 موي ةسلجم رزرقن ام ىلع هانب ) ش
 ناك يذلا راقنلا وذ يدنفا يلع راضمتمسا رص 1

 تاحاضيأ ذحال ةردكسا سنو ١١00١

 ( قاب اهيباجاف سئرلا ةذاح ١
 ةيطبضب نالا لبق امدختس* تنك له .س

 ةيرادظابا

68 

 ناك له ةعقإولا لحل وا ةيطبضلل هجوتلا مويلا
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 ترظ 26 ةنس وي || ةطالو 0
 اضن اهب

598 
 ثرودح ببس نع كتامولعم انل حوا ل

 كاني تلصح تناك نأ 27 ةنسودوي 11 ةلتقم

 تلصح وا اهئارجاب دحا نم .سيسأت ىلع
 الاول كلل ىف ىرج ام تاليطنت اما ةفداصم
 نويسوقلل ةمولعم اهناف اهنايبل موزل الف

 اقراخ ناك ةعقإولا كلت ثودح نا ج

 رقم 3 ١ اوناك مهنال اهيلاهاو اندالب ةداعل

 نوشخي الو ةيطبضلاب نيم دؤتسملا نم دا اهعوي

 لج ناك انآ نا ةمولطملا هتناو نأ لح
 نكمي ناكف اهريغ وا يلاهالا هيف عيدجتو رما يا

 نا ينك الو ركاسعلا نم ليلق ددعب مهيرفت
 كلذ ريغ وا لبق 300 تناك اياب مكحا

 دل واعزس يلا لارسال ف
 00[ ام اهدعبو ةعقاولا كلت لبق ليدنق

 اهيف هلخادت يفتت

 ينعلظي ناك ام ليدنق ديسلا نا واو ج
 موي هي نكل اننيب ةقباس تاسفانمل هلاعفا ىلع
 فرطل ةيطبضلا ىلا .تهجوت نيالا دقب .ةفئقإإلا
 رومأملا فرطب هنا يل لبقو ةدجأ لف ليكولا
 زوم النا نا ىلليق ببسلا رع :تلاسف ةلزنمب

 روصنم يم هجوتو رخالا انأ تهجوتف ضيرم

 ْق اسلاج ليدنق ديسلا اندجو نواعملا هكوس

 نواعملا بيتم ديمو ليكولإو وه هردنملا

 يناطعا ىتح سولجلا يف رقتسا ل يلوخد درو

 نه أرفا ذخ يل لاقو ةيرصملا عئاقولا ةليرج
 هب تلعتشاو لايزملا تالحاف .ةقم ايناف ةراسلا
 ءانثا يفو انفرصنا اهدعبو اهم ايش هيف دجا مى



 امب يبارع دمحا ياس نايلس ربخا املا س
 وه هال لفي لأ بيلاو قرا نت لص
 نيرضاحلا يقابو

 نمل ءانثا يف ايش هل لوقي ةعسا م ج

 ك انه اهتقا يتلا ةرنسيلا

 عيبلاو تابوهمملا رإودلار فك يف رت ملأ س

 ايف ءارشلاو
 لي 2ع تابوبنم ضعب كل معن 2

 ياس ناهلس يالا اضوصخو يلاهالاو رمال

 تابرعو بوكر تابرع هب ادوجوم 26

 يع ةرينك لويخ ادوجوم ناو ةزيدع 9

 اهاعتسال اهضعب |وذخا ةيشابزويلاو نيمزالملا نأ
 , م«وكرل

 تابوينملا هبلطو ينارع دما طبضي لأ س
 ري 3 رول لل

 دحا ةبقاعم الو ءيش 0 ) راودلا رنكيف

 كلذ كعياو نو اعلا "نم الو طابضلا نمال

 ةيداهجلا ليكو بلط ىلع <انب رصمل تيرم

 ( ىلا لا دعأ)
 اضعا اضعا اضعا

 يرسي نايلس يصولخ ىنطصم رانخم دوحم
 نيدلا دعس يدمح ديحم بغارلا ىنطصم

 بلاغ ىلع يدهش فسوي  يكذ دبش

 نويسموق سيئر

 رصمب قيفحتا
 بويا ليعاوسأ

 7 (يدهنلا كب ىناطصم باويتسا رضحم)
/ ٠. 

 يف ١4 ةنس ةبحآ 55
 0 لل مولا اذه ةسلجير رتل ام ىلع هان

 7 اباجإو لبو نجلا نم يدها كب ىنطصم
 يتأي اك

 فلسا اغا

 كيلو ام نب

 ةيردنكسا ةيل اتيبسأب كح 3

 1 ةنس وينوي ١١ ةعقإو ل وصح لبق س

 معزو للشب نيخا 21ليدنق ديسلا عدأ موي

 نويسوقلل ملع هنأ عم ةنجلاع يذلا تنا كلنا

 ذخإو ةمات ةح يف 1

 نأشلا اذه يف كتامولعم يف اف طقف ةبرش

 ةكرح يف نكي مل عارذلا نا ينعا ردخ يا

 دا ع لك للشب بصل مو ةداتعملا

 لهو ةعقاولا موي يف هدنع تنك له سا
 هجوتلا نم ةعني ناك هعارذب هب بيصا ام
 ةيطبضلل

 3 لا كلخ يف دع تنك معنا .ج

 © وعام لد 0 0 ةعنم ناك هب 0

 لحل هجردلا دارا كف لل 3

 رضحب اك هدنع 00 00 ةعقاولا لوصح

 ءانآب (ىربخ]و نينواعم ضعبو ةيطبضلا لكو

:10020777757 

 يس 2 ا ا د



 ا يلب نا و يا

 يا عير وببابججب ا ير دعاس ند 1307 سر خب ع لا ةنسزعأ

 مو يلا يق 1 3

 , / رة تر 0

 ١ 4 لح ل 32 5 ل07 5 نع لا 7

 17-1-1177 كلكم 1111110000000 << 8

 نبتلا سار يف تيقب ةعاس يا ةياغل - س

 ربمظلا لبق ةياغل 4

 كانه نم ربظلا لبق مجرخ له س
 نإويد قالا َج

 نم نيلخنقمسملا يراوس نم نانثا رضح مث ةقرفلا

 تحت تسل يأ ا تلقو امهم عسا ملف ةيشدملل

 ىبي مزالم هجوت مث افرصنإو ياس ناهلس رما
 محرلا دبع فطصم نع ثمبلل يداهلا دبع دهحا

 يف رضح مث دعي و كلذب هرابخال يالاربملا :

8 0 0 00 

 00 يو 0 نشأ 8

 نئاكلاولزتم :نم بيرقلا يار ٠
 ينباجإو ةنم تمهتساف نيتلا سار ةسردم راوجب

 نابرعلا ضسب نال يالالا بيلط ل 00
 نع كمجللا تمهجوتو ةيكرت 3 مث ةيشدل |ورضح

 دجأ مل ةيشنملا ب 0 يالالا ركاسع

 ةيرادكح 5 ين”ركاشع تيارا
 مزق مي ضعبل ا اهيف نيرشتنم ياس نايلس

 نإ 0 ا تايالالاب ةدوجوملا نم

 نايلسو يل اها مععم ن ناكو اهبنو نيكاكد ضعب

 ناكو ةيشنملا طسو 5 يسرك ىلع اسلاج يأس

 ربظلا دعب كلذ

 لمتلا اذه نع فكلاب ةييصتت 1
 نا يلعل ةصنا

 يقرش بابل تهجوتو ةتكرتو اعفن

 ايراج ناكدلبلا قرح نا رت م سس

 يدعال يملا

 رار ةيشملا نم يرورم تقو يف ج
 تيأرو اهبمو نيكاكدلا رسك تيأر امنأ قرحا

 خي تنك ذم ليللا ءانثا يف دعب اهف ةقيرحلا

 ةيناونلار م
 دلبلا قرحا يذلا نم ملعن له س

 ياس نابلس نوكي نا دب ال اعبط ج
 كلذب ملكتي اًرارم ةتعمس ينال اهقرحا يذلا وه
 فتاك ةناف دلبلا ِف ناجهشلا لوصح تقو 3

 دب ال ةيردنكسا يف برح لصح اذا هنا لوقي
 دحا اهب عفتني ال ىتح وتربسالاو زاغلاب اهقرحن اننا

 لاني ىرجا ياش نايلس نارا لك
 رمأب وأ هسفن ءاقلت نم

 كلو يل باح نايس
 م ةعاسلا يف ةعمجلا ةليل يف ةنال هسفن ءاقلت نم

 ربغصلا رو.اولا يف يبارع فرطل تهجوت اليل
 برج اب :رمالا سرع .هنم اهتسالل ةيدوملا يف
 ديعو يحر رعو كانه يأس نابلس تدجوو

 دنعو محرلا دبع ىنطصمو تنين ويسمو كلب
 اب بارع دمحا ربخي يأس نايلس تعمس يلوخد
 اكو قرحلإو بهلا نم ةيردنكسالا يف هارجا
 كرتي كلذ لبق ةيردنكسب يبارع روضح دنع
 ةيرجل ا نإويد يف ةعم تيبو هلزنم ياس نايلس
 هيالا نم هيلع مزاللا رفختا نيعيو

 نع ينارع دمحا نم تلأس له ِس

 اذهل اهجوتم تنك كنا ثيح برحلاب رما يذلا

 3 كل لاق اذامو ضرغلا
 برحأ مله نأ.ىل لاقو ةيلأس من 3

 0 رمإوالا يف نيا هل تلقف رمإوا ىضتفم
 رظنن راودلا رنكل انهجوت دنع هنا ينباجاف

 كلذ يف



 ةنتنلا عنم لجال اهتقو ةماقمئاق

 لهل .اًئيعم تنكر وكذملا مويلا يف ج
 لوصحي تفع ٠١ ةعاسلا ينو هيارجلا لدعم

 يسفنب تهجوتف يرابقلا زبخم يف تك ذم ةنداحلا

 أمل مث ةعنم ينثكم ام عنج تدهجإو ةيشنملا ةهجل
 ركرأ هجوتلا تدرأ يدرفمب يتوق فعض نك

 يجوب ءانثا يفو ةوق راضحال نيتلا نسارب يال الأ

 ىبسملا يثابأكب يح ١ تلباق ةيطبضلا نم برقلاب
 يولع !(5 كمرو] هعبو ديسلا دفا تطول

 نم ةلصوب ترضح نأ ينربخأ ههجوت ةهج نع
 ماقمئاقلا عم ركاسع ةطروا بلطب ظفاحلا ةداعس

 نيتلا سأر يف يدوجو مدعل رظنلاب و يعم ينعا
 روضحلاب روكذملا يغابكبلا ىلع يالاريملا هبن
 رضحيو ًاضوتي اذيخل ةطروالا عم ةعقإولا لح
 ضيا وه

 ال م دنب ايف يالاريلا رج له نب
 اليل خو ؟ ةعاسلا نيب رفح ج

 هريخات بابسا نع ةلأست لأ .س
 سير نا لال

 نوم نكي ل ةنا عيمجلو كل مولعم 0س

 ءارجا يرصملا رطفلا يلاها قالخإو تاداع

 نوكي نا دب الف ةعقإولا كه ليبق نم رمأ
 ببستملا وه نف ببسم اهعوقول

 دي 1 ىلع للا صرع يذلا
 نم بطخلا ءاقلإو تاعبجتلا ةثك وه ةعقاولا

 جهنو جنرفالا دض هفالخ نمو مدن هللادبع
 ةنا لوقي ناك ةناف ياس نايلس رو مراكفا
 ًالضف ةدحإو ٍةقيقد يف ةيردنكسالا بيرت ةنكمب
 رونا نم اهدقعي ناك يتلا تايعبجلا نع

 روكذلا رومأأملا لاهإو طابضلا ءاسورو ةيطبضلا

 00 . اهع يللا تايعبجبا عن
 7013 ياس نابلس تاءارجا نا له س

 1 رع دقعأ يارب فاك ذيردكسألا
 .بتاكب ناك يارع دمحا نا مولعم ج

 ' ةطساوبو نفيشلا تافارغلتلاب ياس نايلس
 آو لماك اشاب ليعامبا دوجو عم نيضوصخع
 )00 لارشألا تابالارجلاو وللا اشاب ديشروخو ةقرفلا
 0 ةيردنكسالا يف ةذفانلا ١ ةلكار 2 ذملا نايلسلناكو

 |0020 ناكو هريغ نع ةدايز ةنقأي بارع دمحا ناكو
 00 ا إني انايحأ ظعت تايلعنلاتناكو اريثكهربتعب
 0 تبثب ام ةعيمج اذهو نيرخالا تايالاربملا ىلا

 | لاول ةطساوب ةيردنكسالا يف لصحي يذلا نا
 7 بانج اقارخلت اورر> نيذلا نم ةعم نمو ياس
 ” دعب ل نأ ةناب ييارع دمحا لزع بقع يوب دخلا
 7 نيلولس» نونوكي ال ةعاس 1 ةفاسم يف هتفيظول

 الدلو يارغ دمحا يأرب ناك ةينمالا نع

 20007 0 ليدنق ديسلا نأك له نس
 ءاسورب طالنخا هل 8 يبارع دمحا يدمتع*

 : ال مأ ةيداهجلا

 0 نارك دهحا دنع نيدقعملا نم ناك َج

 ” ال1 2 لءلوحو يال اريللا ةبترل ةاقزالا ىتح

 |0001 طالتخا هل ناكو سيلوبلاو نيظنخلا
 طابضلا

 ين ا لا ا ا ا ا 11000

 كون ةممالا دف ل اعيجل ا 1

 1 7 00ا

 داقعلا ىتوم نسح روضح كغلبي 1
7 

 0م ةعقاولا لبق 9
 نو اج دك ري سواي ع نو ا دوس فارع

 0 نال
 0 كا

 3 عم نيتلا سار يف قالشقلا يف تح 2
 ٍِك 2

 اا ْ يالالا

0 5 



 اودانو يناس نايلس يالا نم ركسع رضح ١
 ىلع اومزع زيلجنالا نآل يلاهااي لوجرخا نيلئاق >>

 ةعاس دعب اهترحيو ابمدط كلبلا لع للك
 5 يقي رط يف يريس ءانثا يفو ةعاس فصنو

 يرو رمي و دلبلا ءاحنا ةفاك ىف نيرفشم راش

 ركاسعلا نم ارينغ َج ثدجو ةيشنملا ةهج يف

 تيأر ؟ نفل تلصو اليو ةئاد لكش ىلع نيفقإو
 نم تاب وبهنمو تاسوبلم ضعب نيلماح ركاسعلا

 2 ل ع .ارو اهريعو للا

 ترظنو بورغلا يفرباج يديس ةطخ# يف روباولا

 روكذملا روبإولا . جر هص « ىلع اًيكار مدن هل هللا دبع

 هب للق هنا لوقي هلعسو رفلوفير نب يفو

 ةطسإوب ناك دلبلا قرح نإو صاخنا ةثالث
 ثول اكدلا ىلع هبصو مف رعمب زاغ راضحا

 15 وكت كلذلو هيف رالا لايشإو 1
 ةعرسلا دلبلا قرح

 اعماس ناك نمم ادحا فرعت له س
 كريغ ميدن هللادبع نم مالكلا اذه

 ناك نم ضعب ءاهما نع يرخلا ينكي ج
 كلذب نويسموقلا ربخا اهب تملع ىتمو اًرضاح

 اذ يف كلذ دعب فارضنالاب هل نذآ)

 ( 1855 ةلس

 بالطو همالس يدنفا دمحا كلذ دعب رضع

 اع لعتو هل نذاف لوحدلاب هلا

 يتأي اب باجاف ةبغرب
 نا حابصلا اذهب نويسوقلا تدعو يفا

 روباولا يف اًرضاح ناك نم ءاهبا نع ىرحتا

 يفو اع تهون يت١ ميدن هللادبع لاوقا عمسو
 فصاو يدنفا نسح مسا تركذتو تيرحت عقاولا
 يلع يدنفا دمحا ماو ةيردكسالاب رجات

 ةروكذملا ةنيدملاب لوا مسق يثاببكح
 ( 11 ةنس اذ 1 يف فارصنالاب هل نذا )

 ءاضعا ءاضعا ءاضعا

 يرسل ناهلس يصولخ ىنطصم رائخم دمحم

 نيدلا دعس يدم ديحم بغار ىنطصم

 بلاغ ىلع يدبش فسوب 5 دي

 رصمب قيفحتلا نويسموق سيئر

 بويا ليعاوسا

 +( نارا يح 7

 لاعلا دبع كب جرف

 45 ةنس ةبحلا ص9 دحالا موي يف

 بلط مويلا اذه ةسلج ررقن ام ىلع هانب »

 « ىأب 16 تباجاف لغبو لاعلا دبع كي جرف

 كيلا

 ل ع
 كتفيظو ام س

 ةيرادكح يالا يجو يف اما تنك ج
 محرلا دبع كب قطصم

 ١1 ةمقإو يف ةيردنكسا يف تنك له سس

 71 ةنس وينوج

 تنك ممن ج
 يالالا بلط امل لصح اذام معن له س

 تنك يذلا محرلا دبع كب ىنطصم ةيرادمكح



 ركاسعلا ءاسور نيبو ليدنق

 موي ُث' هنأ وه ةيلعأ يذلا معن 3

 لاك ديسلا ناك 41 ةنس ديدي ١ ١١ تيسلا

 ماقُماق دواد يلع هعمو ةيطبضلا هيل اًدوجوم

 دمحإو سيلوبلا ماقُماق لبجوبا دعسو نيظنحتسملا
 دبعو نيظنحتسملا ةطروا يثاب يفتح يدنفا

 دياز دمحإو سيلوبلا يساغا لوتغاص ميحرلا
 رومأملا ةضوا ىلا: لولخدو سيلوبلاب يثابزوب
 نينعاسلا وحن اهب |وثكمو ةراتسلا اوخراو روكذملا
 “٠ ةعاسلا يف ليدنق ديسلا جرخ 06

 ةبرش ذخ اسو ضيرم انالاقو ةيعمجلا تفرصنإو
 هلزنلا هجوتو ارك رضحا ال امبرو

 ا ال 1 3 ديلا كار ف

 ترظن له هلزنا. هجوتو تقولا كلذ يف هتضوا
 هدنع ضرم لوصح ىلع لدن تامالع هيف

 لوقا لب كلذ ىلع لدن تامالع َرآ ) ج

 ةمات تعط يف ناك هنا

 ةيطبضلل دعب ايف رضحي لأ س
 تهجوت ةعقإولا موي يف امأ رضحي ) ج

 ةلصاحلا ةلاحلا عن جرخي نا هل تلقو هلزنمل

 مزاللا ءارجا ةنكيو دوجوم ليكولا نا ينباجاف
 جور ا ةنكمي ال وهو

 كانه نم تدجو هلزنم تهجوت -س

 يح دمحإو دياز يدنفا :دمحا تدجو ّ

 تأ لهو اًدقار مأ اسلاج ناك له .س

 ال ما ضيرم هنأ

 يتلا ةنزخما يف هتدجو هدنع تلخد الل ٍج

 ةداتعملا ةيعيبطلا هتلاحريرسلا ىلع اسلاجو ةردنالاب

 لضاحا ا عفا 1 رم راو ا

 00 ل :
 00 ا 0

 00 رخآ لحم يف ةعقاولا دعب هرظنت ملا س
 اهيلا هجوتي مل هنأ تلق يتلا ةيطبضلا ريغ

 كلج دب هرظنأ 2
 7 ديلا نا نم ذحؤي هيثب لعن له سا

 3 /.[ ةنس وينوي | |موي ةعقأو ْ دي هل ٠ ناك ليدنق

 ابيلع اًينتم ناك ةروكذ ذملا ةعقاولا نإو

 ةنسلا لحارت ودي ناك انا* يندب ملعا / ٍج

25 
 ديشلاو اهطابضو نياززهتسملا ةطروأ نيب لبق نم

 .ةعقاولا موي يف ةنأ كلذ تبغي امو اهسيئر ليدنق

 قإلشقلا نم اولزن نيظنحت لا ركاسع !وبلط امل
 تابرع ايكار ناك ضعبلاو ةظننم ريغ رتكيهب
 اوناكو معم ًطابض را لو ايشام ناك ضعبلاو
 ىراصتنلا يلاهالل نيلئاق نوخرصب ن ناي ىف

 ضععبلاف ةرثكب يلاها 0 مولخو 3

 ب ةلماح شعلاو

 1 يلاهالا لوصح يسوم رأ
 ا تييابنلا

 ْ كلذب ملعا مل

 مدن هللادبع ناك يتل ١ بطخملاب رم 0
 يلاهالا ىلع اهيقلي

 ىلا نر ةعقاولا لبق ةنأ ينغلب مهن ج
نوعام يف ةبطخ ميدن هللا دبع

 : يثونن الآ ةهج يف ة

 ىراصنلا لثق ىلع مضّرحو يلاهالا اهف جه
 نطولا ظنحو برحلا ىلع محو

 ةيردنكسا بهنو قرح نم م منال لب

 2 ير آ١ موي يف

 ءاعب رالا موي يف ةير ددكسا نم تجرخ ج
 0000 نا دعب اتيرقت م. ةعاسلا 6 ةنسويلوت !؟

 5 اع "5:91 ل اناا ا د 5 د 025 ريكا. او 1 0 لا اا ا 0 ١

 , ل 7 2 7-70 , د تر ارسل ا ل يراوح رش ]7 كا هلا 0 -ي د 32ش ارت نم يي و نيكل ل1 قوبل ا ب ول تل سورورو ع د ني جا يم تحن 5 فيشففا زب 57

 8 ١ 1 ا : م ا ا لا : 2 ش نا ل و 1 لد ب 0 11
 ١ ! ديما ١ :  1 1ن ِ /



 دابا 0 ياس ع 0 هانا

 ىلا يراوصلا دوماع ةهج نم انهجنوتو انجرخن 1

 يلاها انرظن ءانثالا نه يفو راج يديس ةطحم 5
 مهضعب و تابوهلا نم ءايشا نيلماح ركسعو
 رباج يديس ةطخحم نمو ضبا ليخلا ىلع اهلقان

 رصم ىلا اهننو راودلا رفك ىلا انهجوت

 (فرصناف فارصنال اب ةلنذا كلذ دعب و ) .

 اصعا اضعا اضعا

 يرسي نابلس يصولخ ىنطصم رائخم ديحم
 اضعا اضعا اضعا

 نيدلا دعس يده ديحم بغار ىنطصم

 اضعا اضعا اضعا

 نملاغ يلع يدهش فسوب ِْو كبح

 نص قيفحتلا نويسموق سيئر :

 بويا ليعاسسا

 موا ف كلر روع باوتسا رم

 11 نأ "“ ثتيسلا

 دق يرانا تشب رشا ل
 ةداعس هيلا هجوو همالس يدنفا دمحا رضع

 ( يتأب اب امع باجإو ةمزاللا ةلئسالا سئرلا .
 ٍ كسا انا

 ْ همالس دمحا ََج

 ةيرادنكسلالا ةيطبصيف مدقتسم تناله :س

 نواعم ةنيظوب

 من ج
 سايلا لاوقا نم نويسموقلل ملء سس

 ١١ موي يف ةيطبضلا يف قون تنك كنا هيج
 ليصافتلاب ةئيأر ام انل لنف 4ع ةنس وينوي
 ركاسعو نيذنحتسملا ركاسع كارتشا نم ةيفاكلا

 برضلاو لتقلا يف مريغو سيلوبلا

 ةيطبضلل رضح اًبيرقث ١١ ةعاسلا يف َج

 مهاسرا ارشابم تنكو ىلتق ضعب و حرج ضعب
 ١١ أ ةعاسلا يس مث ًالواف لوا ةيلاتيبسالل

 فكتسييوابروا ىعرج ةلمج راضحا راص 1

 يراوسلا روضح دنعف يراوسلا ركاسعلا دحإو
 نيلضزوتسملا كال نم ناحيف لصح 0 ذملا

 نيدوج وم ١ |وناك نيذلا جر كا اوكتفو ةزسارللو

 صاصرلاب يرض اودارا معنم تدرا أبو ةيطبضلاب

 هيطع . يدنفأ ميه ربا وعدللا م زالمللاب تفغتساف

 عنمو ت اارجالا نه ترم ياصقلا عنم لجال

 يفو ةيطبضلا لخاد يف مهم لصاحلا ناجي
 بجاولا ءاداب متي : هيا و يلإو ةال غصب مف اهجراخ

 ةيطبضلا ىلأ 0 يعارذ نم ينبذجو هيلع

 ل امم عورتا نوي عامل و
 ةقبطلاب يدوحو ءانبا يفذ وروما 2 لوزلا

 ترظن ةيجت وبلا ةضوا يف ةيطبضلا لحم نم ايلعل

 نا هل تلقو ةلسارملا مزالم قسوم يدنفأ يلع

 كتنلا نم ركاسعلا نرم لصاح وه ام عنب

 ( كلغش شم ) يل ةباوج ناكف بهلإو سانلاب
 يف ادحا موه و ملف نيبو ماس امأو

 مزم ”يث لوصح
 2 ني داحتا لوضصحي ملعت له س



 ضيا ينغلبو معسل | يف .ةضواب اهظنح ريصي ناكو
 نم يركسع صخعت نراك ةعفاولا موي يف نا
 ىعديو ةناصح ابكار دلبلا غراوش يف ري يراوسلا

 اًرركم ( نيلسم اي حالسلا ) هلوقب ةلتقيلل سانلا
 نم نيرينك نم اهتعبم ةلئسملا نهو لوفلا اذه

 يلرشلا ةراح ناكس

 لا نى دايغا 5 ف

 ةيردنكسي |وناكن يذلا ةيركسعلا ءاسورو ليدنق
 هرتغو يلس نال
 لزتم ىلا هجوتا تنك لايل ضعب يف ج

 ينبلطوه نوكي وا ءايثا ضرعل ليدنق ديسلا
 ىألم ةردحلا دجأ تيكف تايد ضع, القال

 هدع نوشعتي اوناك يلايللا رثكا يفو طابضلاب

 نايل فرجا روكا طابقلا نيت نر
 دعسو دواد يلعو محرلا دبع ىنطصمو اس

 كلذكو سيلوبلإو نيظفمتمملا ماقُئاق لبجوبا .
 ةيردنكسب اوئاك تيذلا تايالولا طابض يقاب
 ديسلا داحتا ربظي كلذ نمو مثءاهبا فرعا الو
 ادئاز اداحتا معم ليدنق

 ١١ ةعقإو نا لوقل كركف بسحب له س

 ةسسؤم نوكت وا ةفدصلاب تلصح /6 ةنسوبنوي

 لبق نم
 انآ. يحول دحاب ركحلا يننكمبال 3

 مرغابو كاهالا نما راج تراك لاا
 رياغم رمآ لصحيت هنا ةنم [يضتمأ ناك مل ركاسعلا

 اليخ نم انيفساوم كلذ ناك نا ملعا ال نكلو

 ال ما

 تكرتشا ةروكذلا ةعقاولا موي يف له س
 لتتلاب يلاهالا عم ركاسعلا

 نم نارفن ىدعن روكذملا موبلا يف من ج.

 00رالا ليرطيرتا ويسرا ىلع نيظنشملا ركاع
 ١ برضلا نم هب عباصا اورسكو لوقارتلا

 000 لصتق نسكوكويسوم برض لصح الو هيلا
 7 ناب ينرما ظفاحلا ةداعسف يلاهالا نم زيلجنالا
 7” دق ) ركاسعلا تلاق اهدنعف ةصلخإو ةقحلا
 17 ( رخالا وه فرطتي كايا هويأ هيلع بعص

 70 رظنا لو لوقارفلا نع دعبتال هل تلفف اضيا

 د لوفارقلا رظان ريغ برضل ركا اسع

 قرحلإو بهنلا لوصح موي 21 ةنس

 8 ةعقاولا نه يف 0- ص

 20012 -ءاعب رالا موي نابل | لوف هرق يف تنك َج
 0 دعب يكنرفا ١ ةعاسلا يو ل ةنس ويلوي 1[

 2 اوناكنيذلا نم سيلوب شي واج انلرضح ربظلا
 000 ةناسرتلاب هتماقا ةدم ييارع ىلع ارفخ تييترم

 || رتلا كَل لوقي يارع نا ةيفيواجل لاقو
 00 قروتم اهمال ةعاس فصن ةفاسم يف دلبلا نم

 8 : فصن لعل نكياوزهتسملا نم ركنا 3

 )0 درللا يف ايعرسا ايه ةيشيواجل ل

 >1 روما ب 11 نومانو انا تررحخ
 012 هع انديفي نا دصنب كب ىنطصم ةيطبضلا

 7 ةيطبضلا نا ربخا داعو شيواهلا هجوتف ةينيكلا

 77 نوم ركاسعلاو ةيشيواجلا :تبره امو ةلوفتم
 )0 1 ةعابلا ءانثآ يف انوس قبب لو لوقورقلا

 6-00 نمنوكلابنمانرطن 3

 ا وح 0

 مت 25 م 200 0 لس
 نيب

+ 
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 اوضر اف اذهو اذه بتكت اننا مل تلقو لوا 0١
 ثالث تلصح /1 ةنس وني 6 ةعبجلا موي يفو

 ةرطخ رومأ اهيف لصحي ل انا ةهسج تارجاشم
 فض دعب ةئلاعلا ةعاسلا ىف ةنااهادحا لس

 رياخ صخشو يلاهالا ضعب يدعن لصح ليلا

 اوناك نييوابروا ةعبرا ىلع ركاسعلا نم سيل

 نبيوابروالا حرج راصو لوق هرقلا ماما نيّرام

 ةيطبضلا روم امل نيدتعملا تلسرإو برضلاب

 اهب تحضوت ةبتاكمب ريفخلإو م ليدنق ديسلا

 نيبو رضذملا ىلع ىرج يذلا مكحلا فنثك عم ةلاحلا

 0 2 يلاهالاو ريفخملا نع جرفأ كلذ عمو

 نياذفمتلاركاسع اهدعب تراصوربظلا دعب يناثلا
 جارفالا وجرتو مسبح كيرت الو يل اهالا دعاست

 رظانل تلق تبسلا موي ينو مهنم هزجح مزلي نمع

 ءاطعا مزلي ةناب زيرقيرت ويسوم نابللا لوق هرق

 ىف امز تارجاتملا قف نآيب ةيالا
 يدعتلا نم نيظنمتسسملا 7 نم لصاح

 د ذلا برعلا دالوال

 ايسر اًباوج رر> دقو لاس يك دم

 . اًيكريثات اهب لصحب لو كلذب عفب
 نم كلذ نوري ركاسعلا ناك له س

 دحا رما ىلع ةانب وا موسفنأ

 ةعاملاو ةفادللا قه نورخت 1 3

 كلذب ملل رما دحا ناك ن نأ معا الو ممسفنا نم

 رمي ذو ةيلدبملا رومأل 1رينك مانيكشو ال مآ

 /5 ةنس وينوي ١١ ةعقأو 8م

 لبدنت ديما ناريظي نه كلاوقا سن

: 00 

 ركذ اك نيدحت' اوناك مها ربظي من ج

 ةظيضلا ىلإ كلارا رعب نا قل

 يرجي ناك هيمارحلا وا نيرجاشتملا رارشالا نم

 اًرارم ليدنق ديسلا ىلا تهجوتو ممع جارفالا
 اهريغو لئاسملا نه

 نا نم ملع امو كلذ نمو يلوتل يغصي ناك اف
 لالنخالا ةياغ يف ناك ركاسعلاو يلاهالا ريس

 ف رص ةيزبخإو رياغم ثا دلبلا يف لضعي هنو
 ء يشد ينبواج الو اغيا ايش ىرجا اف كلذب

 ىلا هجوتي ناك ميدن نادع» ل

 اف يلاهالا ىلع اًبطخ يتليو اريثكة ير دنكسالا
 بطلا كلن عوضوم» وه

 ينايو ةيردنكسا ىلا رضحي ناك معن ج

 00 كرش نا اعرض يل افالا نعم خل
 الو يدق نييرضلل ماك يف اضيآ ةلفلتلا نإب

 اضيا كرتلا الو نييوابروالا نم دحال

 داقعلا سوم نسح هجوت كنغلبي 1 ف

 يث ةؤارجأو ةيردنكسا

 ءيث روك ذملا نع يغلي َح

 تيبابن ىرتشم راص هنأ كغلبي ١) س

 رق ليي هعنارلا لع امال ل ان
 اب برعلا

 تعبس ةعقاولا دعب امنا كلذ ينغلبي 0 ا

 تيبأبنو يصع ير ايراج ناك ةعقاولا موي يف هنأ

 اهذخات يآ قيرطلا ىلا ةيادبضلا حس قوف 3

 اهب برضتو يلاهالا

 كلت ةيطبضلل تدرو رتهج يأ نم س
 ثتيبابنلا

 ةيطبضلاب اًماد دجوت يصعلإو تيبابلا ج
 تارجاشملا يفيلاهالا دي نم ةعمج ريصي ام ةرثكب



 اهارتشا ناك يذلا نم طم

 ليدنق ديسلا هنا ليق ج

 ىرتشا داقعلا نسح نا معن الأ س

 ةيردنكسب يلاهالا ىلع ضرغلا اذه اهقرفو تيبابن
 صقتلا فرعا الو كلذ ملعا ال- ج

 روكذملا
 يلاها جورخ ةينبك .نم ةيلعن يذلا اه .

 ىلع عفادملا برض موي يناث يف اهم ةيردنكسالا
 /. ةنس ويلوي 1١١ يف ةيردنكسالا يبإوط

 سانلا نم انغلب روكذملا مويلا يف هنا ج

 برض ةطساوب اهقرح ريصرس ةيردنكسالا نا
 تبكو يناوطلاو زيلجنالا نيب ةيناث لصييس للك
 ةداعس ديع يلزنم لهإو ان دلبلا جراخ اهتقوب
 ضيا كاع تفكير كفار ذأ 0

 دليلا بهن ىرجا رع تعفن اما 5

 اهقرحو
 ياس نابلس نا ةعقاولا دعب تعبس ج

 زاغلاب اهقرحو دلبلا بهن ىرجا يذلا وه
 ناك له ةيطبضلاب امدضتسم تيك ال نس

 اه يماس نايلبسيو ليدنق ديسلا نا كل امولعم

 (55 ةيساذ ىف فارصنالاب هل نذا )

 ايم 0 انعا اس
 يرسي ناس: يصولخ ىنطصم رام ديحم
 نيدلا دعم يدمح ديحم بغار ىنطضم

 بلاغ يلع يدهش فسوي يكذ ديحم

 بويا ليعمبا نويسموقلا سيئ

 ” دا رداط يرننا يح لارا رفع )+
 +( ةيردنكسا ةيطبض نواعم )+
 11 ةنس ةجحلا / تبسلا موي ْ

 000 دكما ةليضي اواعم تك دينا
 1 ةنس وينوي ١١ ةعقإو يف

 نابللا لوق هرق نواعم تنك من ج
 بأم كريخا كلنا لع قيتجلا نم س

 مايا ضعبب ةعقاولا كلت لوصح لبق ةيطبضلا
 11 دلبل اب ةعقإو لصحيس هنا

 )00 لع نأ دعب رومأملا ءارجا يذلا امو
 63 م

 يواعدلا نأ ترظن مايالا كلت يف ج

 تداز بناجالا ىلع يلاهالا تايدعتب ةفلعتملا

 لصحي لوق هرفلل مغم دحا رضحتا الكو اريثك
 نودهيرب نيذلا ركاسعلا ىلع دئاز | لوا طم

 0-1 0 ةلرضنب 0 9

 ' مايا ةعبس وا ةتسب ةعقاولا لبق موي تاذ يفو

 >1 يوابروالا ىناتس اجاوخلا نأ لزب

 عيابلا ةبرضف .ةجاح يرتشي سيلوبلاب- اًمزالم
 ىتشإو. لوق هرقلل هوبا رضح الو برعلا نبا
 آد[ 3 رظنب نا دارإو لوق هرفلا ظلم
 يناتسا 0 ىلع ةيناث لواطت برعلا نباف

 مرثا يع صو م يرون هللا ءاش نا لاقو روك ذملا

 كلذب ارض لما نأ تدرا املو يبارع سننب
 1 ندذلا برعلا دالوا ةيشب_ واهلا نم هيضمأو

 ةيابضلاب هدفت لجال لوق هرفلاب نيدوجوم |وناك
 ندر كما ةيشي والا اوضلرب مف برعلا نبا ةبقاعمل

 منشلاب ىدعن يذلا وه يوابروالا نا اولاقو

 يع 3 ١ ا ل را و ا ا ل



 يلديركلا يدنفا فطصم باريتسأ رضحم ٠
 44 ةنس 1ذ 1 13 ةير دكا ةيطبض نواف

 ١١ ةعقإو ةلتقم يف ىرج ام كملع يف س

 ةمولعملا ةعقوملا 7 ةيردنكسب 17 ةئس وبني

 ماهنتسالا نم ضرغلإو اضيا نويسوقللو موهعلل
 اع طف اندينت نرا لجال رهان

 نا ىلع هب لدتسي ام ةتعمس وأ ةترظن دق نوكت
 لبق نم ةيترمو ةسسؤم تناك 00

 ةفدصلاب اهنودح نوكي وا
 ىل ةسسؤم تناك اهناب كحلا ينكمي ال ج

 ةفدصلاب تلصح

 ةيرومأم عي تدك روك ذملا مولا يف س

 ةيطبضلا يف تنك وا

 ةيظبضلاب اهقم تنك 0

 هيب تنك يناركاسشلا اخ ىفآ
 مويلا كلذ يف ةيطبضلا

 اوناك ضيا انإو سانلا نوبرضي اوناك ج

 يبرض [ىدازأ دق
 ركاسعلا كلوا ىلع اًدوجوم ناك له س

 روكذملا مويلا يف رادكح
 ىتتي دحإو مزالم اًدوجوم ناك معن 20

 عبس اه يلاهالا عني نا هل تلقو هيطع مهربا
 بلطي نا هل تلقف ةليلق ةركاسع نا لاقو
 ينفشو عمس اف ةعم بلطا انإو ركاسع

 زكاسعلا تناك رلالا تايم قلقا

 ةيطبضل اب ]وناك نم لثم اضيا سانلا برضن
 ةيطبضلاب اقم تنك ينال معا ال ج

 روما لغفت ةيطبضلا ركاشع تيكا

 نم كلذ نولعني ما ىرت تنك لنقلإو برضلا

 مهسغنأ ءاقلت |

 0 1 نم ضعب لي انآ نم

 ضعبو ريسلا يف .ن٠يعرسو يصعو 0

 فداصنف نينئئاخ اضيا نوُرِي إوناكنييواب ر والا

 ةيرجل اركاسع دحا هلباقو يوابروا لجر رورم

 ةئرضحإو تضكرف هتهج ةي هضضلاب هبرضف
 ةيلاتيبسالا ىلا هلاسرا تدرا من ةيطبضلل هتلخدإو

 هذه ينو رطخ يذب سيل ناك ةحرج نال هنجلاعم

 ةلتقيل يوابروالا كاذ برض دارإو ةيقدنبلا
 نظا يل لافف ال ما مارح اذه هل تلقو هتعنف

 يبرض دصفب "يلع مجمو ملثم رخالا تنا كنا

 روضحب كلذ ناكو ينبرضي ل نكلو ةيقدنبلاب

 اذه نمو يشب ةعم ملكتي لو مزالملا هيطع مهربا
 روع ا نسي داحتإو قافتاب ناك كلذ نأ ربظي

 يلعو لبج وبا دعسو ليدنق ديسلا ةيطبضلا

 مزال ركاسعلا .سودور يناس ناهلسو دواد

 هي مهضعب عم نوعمنجي اًماد |وناك نيروكذملا
 00 ا ةيطبضلا

 3 نم ةبسن 2 رع دريجلا ل دع م

 هيطع ميهربأ مهلطف نييوابروالا نم لاجرو

 ام ىلع مص اذا ةنإو كلذ نكي ال هنا فرط

 مابق انا ينلتقيف ركذ

 تيبابن ىرتشم راص ناك نا ماع الأ س

 ىلع اهقيرفت راصو ةعقإولا هذه يف اطاعتسا دصقب

 لبق نم يلاهالا
 ةعقإولا لوضح دعب اننا ةعاشال اب معا



 ياس ناهلسو دياز دمحا تفداص يئوجربو
 تنك يذلا ييرعلل تلقف دياز دمحا ينادانف

 ةبرعلا قاسف رظنني الو قوسي نا ةعم ابكر
 يلا يكل ىرخا ةبرع ديار ادبخا قلخ كرز
 ةنس ويلوي 6 دحل ةظفاحلا يف تيقبو ينتحل امو

 ةيرافكسا يإوط برض لبق يإ ابرق 5

 اذهو توربب ىلا ةصخرلاب تهجوت مايأ ةثالغب

 ةترظن يذلا

 ةمولعم يلاهالا لإوحا نرا ثيح س

 عئاظفلا قه ءارجا ىلع مرساجت نظإ الو كيدل
 ةداملا نه يف ًالخد ليدنق ديسلل نا ىرت لهف

 ام ركاسعلا نال كلذ ين كش ال من ج
 ناك الل ظفاحلا ةداعسو ةيلكلاب ةه لمن تناك

 تناك نار زيخ اصعب يل اهالأ نم الجر برضل

 كلذك انإو نوسمخ هماما نم بربي ناك كي يف
 كان كيري ناك هعدرا دعاو ىلع مجننا تنك ال

 لوقو ةهلاث عوجرلل مهترجت تناك كاسفلا كل
 ذه نا حضني كلذلو مكموي مويلا اذه

 ركاسملا اورو ليدنق ديما نياق
 ةلاحلا هذه عنم راص ناكل داحتا 0 نك 1
 نودب نيدوجوملا 0 ليلق ددعب

 اهيف ررضلا نايرس 7 ةماسج لوصح

 فرصناف فارصنال اب هل نذا كلذ دعبو )

 (:4+:ةنس اذ 1 3

 نم نذاتسإو 44 ةنس 1ذ 6 يفرضح غ)

 ةقباسلا ل لوقالا ريغ ل |وقا يدبي نا نويسموفلا

 ةداعس ةلأسو نويسموتلا ىف لوخذدلاب هل نذاف

 ( ينأي ١ باجاف سِيئرلا
 يدبت' نأ: كيزرت اذام ١ نب

 مواعل تبع ةروص ادوجوم ناك ج

 1 ليدل ديلا ةضوا يف ةيزيدلا تاذلا
 ةيعج ضاضفنا دعب ةعيجلا موي يفو ةيطبضلا

 ”زلا روثالا دنع لونك نينلا ظابشلا
 دعسو دواد يلعو ياس ناهلس مو ناويدلاب
 قباسلا يريرقتب تحضوا اك دياز دمحإو لبج وبا
 ةرضحلا ةروص تدجوف روماملا ةضوا تلخد
 ” الا » بلح .ضرالا ىف ةاقلم ةيوبدخما

 ينانلا مويلا يفو تلعز اهدنعف اًروسكم زاوربلاو
 يترفا لق رظان يبزع يدنفا تيما تربخا
 هلزنم يف ةيطبضلا روم أل هجوتو لعزف ةلئسملاب
 و ثرتكي )ل روماملاف اهب ةربخأو ريكا دعب
 يدنفا ييزع .نريما بلط راص اذإم اقيش دب
 ةعقاو نعو كلذ نع هتامولعم توي هيل ١ الا

 /أ ةنس ودنوج ||

 كلذ ريغ ل لوقا كدنع له : س
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 اذ 4 يف فرصناف فارصنالاب هل نذا )
 ( 44 ةنس

 اضعا ٠ اضعا اضعا
 يرسي نايلس يصولخ ىنطصم رانخم ديم

 بلاغ يلع يدهش فسوي ّْذ ديح
 نويسموقلا سيئر

 بويا ليعمسأ

 2 0 ا > لنا تي ل“ ل د ا ب



 نرم ةلصوب يل ثدروو ةيطبضلا ىلا تهجوتف 0

 (1) مكداعسل اهمدقا ةدوجوم يف اه ظفاحلا
 فشكلل لصانقلا يبو دنم عم هجوتا ينأ نومضمب

 اهيدقتو منمو انم همانفشكلا ءاضمإو نيياصللا لك ١

 ةلمج نعنع تدجوف ظفايعلل تهجوتف هتداعسل

 بوتعيو هبلط مهفو لصانتلاو طابضلا نم

 نا بحي لاقو ةرغب اهفر ظفاحلا يناطعاف ياس

 نييودنم |ونيعي يكل لصانقلا عيمج فرطل هجونت
 نفغكلا لجمال تانالسفلا ءاكح عم مفرط نم

 نم تجر عني اع ريراقت ريرحتو ثشجلا ىلع

 يل لافو ياس ناهلسو هبلط ينقض ةضوالا باب
 ءاكح ةسيخ تلم دخأت ىرا مزلي ياس نايلس

 تاءارجالا نه يف عم اوكرتشيل برع دالوا

 يف ام فالخم يش ءارجا ىنتكمي ال هنا هل تلقف

 هجوت ضراغت ال هبلط ىل اذ ىف نكافلا رثالأ
 يعاس ناولس ناسلا ىرع كلك ظفاحلا ربخإو

 ممالك عمت ال لاتف ظفاحلا تربخإو تلخدف

 ةيروم أملا قبب لطصاننلا تربخإو تهجوتف

 ةيرددكسا ظفاحم نم ةلصويلا ةروص 01

 هلم يدنفا سال ىلا

 ةيطبض نواعم ههح يدنفا سايلا ولتوتف

 ةيرتقا

 لصانقلا تارضح يبودنم عم متنيعن مكن ثيح

 ةيل اديبسالاب نيدوجوملا نيباصملا ىلع فشكلل

 اولمعت نا يضتني فشكلا ءارجال معم كهجوتلف
 فشكلا ةلاح هتدهاشم ريصي اع مزاللا رضحلا

 انفرطل مدقتي و متارضح نمو مكنم هاضما ريصيو
 ةيردنكسا ظفاحم يغبني ام ءارجال

 (متخلا لحم) ١ م[ ةنسوينوي ١1 يف

 ىلا انلوصو لبقو ادهجوتو مهبودنم |ونيغو
 نيظنحتسملا نم ةنيعملا ركاسعلا انترظن ةيل اتيبسالا

 مغيور درج“ و ةيل اتيبسالا باب ىلع ءارفخ

 تلمحو ركاسغلا تجرخ اهيف نييكآرلا تاييرغلا

 انتهج ىلا ةحلسالا ليوحت ةطسإوب انتغنمو حالسلا

 ناك يذلا رادكحلا تهفإو انا تلزن اهدعبو

 هت ربخإو اضيا نالا الو اهتقو ةفرعا تسلو مهم

 لوخدب رما هللا ردصي مل هنا لاقف انتيرومأم
 معم ملكتو ةبإ اتيبسالا رظان رضح افدعبو دحا

 ةيلانيبسال انهجوتو انتيرومأم ةرشابل انلخدو

 ةيرومأملا انرشابو مورلإو ةيسورلاو اسنرف
 تهجوتوويلع انعقو و مزاللا ريرقتلا انمدقو ضيا

 ناكو ظفاحلا ةداعسل ةنيطعإو ةظفاحلا ىلإ
 كاع ىف رماك, ةيداهجا لفاضا مخ دبر

 دالوا ءاكجلا نم اًرضحم لاو هجوتا نا ظفاحلا
 كلذ دنع هبلطو ياس ناولس. كح برعلا

 ىنطدم روضحي يناثلا رضحلا تلمعو تهجوتف
 ةداعسل تعجرو ءاكتلا كم ةهريغو يدغلا

 هجوت هنا ليقو اهموي ناويدلاب ةدجا لف ظفاحلا
 ةيديدحلا ةكسلا ةطححب ةيوي دخلا ةرضحلا لابقتسال

 اهريغو هبلطو ياس نابلس تدجوف هيلا تهجوتف
 بيعنام نايلم ينادانف اًنقاو انئأب :سرطب نآكو
 اشابلاو تنا كلع تلع توركع اي) يل لاقو

 تيما !ذيب كلينيغا قرح نم دب الب ظفاحلا

 كا[ ير ديل أ ف علنا طال لا

 ثلباقو هتكرتو كرمإوا ذيفنت مدعب ين ذخ أون ص
 ةريخا دق اشاب سرطب ناكو هتربخاف ظفاحللا

 ىلا هجوت ظفاحلا ةداعس يل لاةف ىرج امب ىلبق

 تسلا مي ةياغل تيقبف اهتم لقحت الو. ةظفاححلا
 يلزنم ىلا تهجوت مث ةعقاولا كلن دعب عقاولا



 دنقو ةيطبضلا باب يف كلذ دع اًققإو انا

 ركاسع راصو ىلتتلا ةنثك نم قيرظلا دس
 ىرخا تاهج نم ىلتق نو رضحت ا نيلظنجتنملا

 ملتق نويمتيف مهف حورلا لازت ال مضعب و
 موسي الم ذخا كعن ةيطيضلا مامأ مهوعضلل و

 تاّقف دكا اهريتكتو ممهوجو هيوشلو

 دمحإو انأ ةتيجرتو كب تلبقو هيطع مهربأ مزالمأل

 نينوجتملا نم صاختا ةعضب رضختس» نأ هفالس

 ماما ةنئاكلا قيرطلا نم ىلئفلا ضعب لقن لجال

 ناك رظنملا نال لئاسلا مدلا لسغو ةيطبضلا

 لاقو نينثالا نحن فيسلا انيلع بحمف ًالئاه
 انئاخ تنك نال تلقف ملثم كلتقا |ودعبت مل نا

 نا لاقف اع ةعضل انطغا نينوجبملا ىلع

 رافك ىلتق يف اهيديا سندت نا محا ال ركاسعلا
 لاك دي روضح فداضتا ناكو. ءالوف لفم

 ىهو انا تثرصف ةظفاحلا ةلامررمأع يدنفا

 مدلا لسغنو مامحلا رشنم ةهج ىلا مدعبنو ىلتفلا

 همالس دمحا ينربخأو ًالينق 2 مددع ناكو

 قلاذا نم رثكا اوناك مهنا

 ةيطبضلا ماما لتق تدجو ببس يال س

 ىرخالا تاهجاب مدجو نيذلا نم رثكا

 دحاالا موي ناك ةعقاولا موي نا ببسلا ج

 كارل ىلع جردلا اهجون دف ليلا بظل ناك
 مةدوعب و رحيل هرب ةيسار اهمط ىلاروك

 ُة موفداصي نيذلا ركاسعلا مهلخ نودجي

 ىلا نوتهتلاو هيض مم نوب ر هش قيرطلا

 ةلاحلا تنكس كلذ دعبو مهلتق ريصيف ةيطبضلا

 يكنرفا فصنو ١ ةءاسلا اهتقو ناكو مظزانم ىلا

 - خ14

 - لبج وبا دعسو ماس ناولس تدجو وتالسنق ركرم

 نم مريغو محرلا دبع ىنطصمو دواد يلعو
 داع نع ينأاسو ياس ناهلس يلادانف طابضلا

 ) 11 30 مها هتربخاف ةيطبضلا ماما يتلا ىلعتلا
 "دب اال كلذك غلي مددع نا تلق اذا لافف

 ةرشع لوقا نا وه مزاللا نإو كلتق ريصي نا

 تهجوتف لوقي ال .بيط لجر اذه سايلا نا

 7 ليدنق ديسلل فارغلت درو ثقولا اذه يفو
 7 تدجوو هتف يبارع دمحا ةيداهجلا رظان نم
 - فارغلتلا لحل لاح رضحا ) اذكه اًبوتكم هيف
 00 ديسلا لزنمل هتلسراف ( اًمافش مكعم ةملاكملا لجال
 . مآ فارغلتلا لحل هجون ناك نا ملعا الو ليدنق

 راع ع ع ب سدوم كح راتحت
1 5 2-0 

0 

 7 ةعاسلا يف كلذ ناكو يناخ اوشم هو ةظفاحخلا

 اشاب سرطب كانه ناكو اًبيرقث يكرفا ٠
 ددع نغ ظفاحلا ينل آسف اهريغو يعاس بوقعل و

 ينأخ نال باوجا ءاطعا نع تنقوتف ىلتقلا
 . مددع نا تلق اهدعبو ةعم نمو ياس ناهلس
 ينرمأ مث ةعمو .ثرمو ياس نابلس ينشف 4؟

 توجرف ةيلاتيسالل لتتلا كلوا لقنا نا ظفاحلا
 نيروكذملا نم رهأ يل لصحب الثل هجونا ال نا
 . مورألب ينرمأف منيب و ينيب ىرج ام هتربخإو

 هيطع ميهربأ تربخإو ةيطبمضلل تهجوت م ملقن

 ىأ نينوجملا نرم صاختا ةعضب انيطعي ناب

 يضر اف تايبرعلا ىلا ىلتتلا لقن لجال ركاسعلا
 نبيشي واهكا عم يضنب ملقنا نا تمزتلاف ةيلكلاب

 ةظفاحلا ةيلام رومأم لماك ديحمو يم نيذللا

 ةيلاتيبسالل مانلصواف ةيطبضلا يف اًيقاب ناك ةنال



 ىلع تيبابنلا كلت عيزوت ىرجا ناك يذلا رم 0
 يل اهالا

 داقعلا ىدوم نسحر ظن ناك يذلا نم س
 ةيردنكس

 ةعاشالاب ينغلب كلذ نال معا ال -ج

 مدن هللادبع هجوت .ن:نرع كغلبي م ّس

 ةنم لصحب ناك اذامو ةيردنكسل
 ةيردنكسالا ىلا هجوني نك ميدن نا معن َج

 راكفا عمت اًبطخ ينلي ناكو ييعب هترظن دقو

 ةظفاحلا ليكوو انا ينلسري ظفاحلا ناكو .سانلا

 غرف كلل دجي لو ماعلا نيكس لجال

 ضرحت بطخلا كلت تناك له س
 بناجالا ةاداعم ىلع نبيرصملا

 ىلع نبيرصملا جهت اهعوضوم ناك معن ج
 لمح ىلع نابشلا ثحو كارتالاو نييوابروالا
 هجوتي ناك مضعب نا ىتح هلاعتسا ملعتو حالسلا
 نينلا سارب نيذلا رداسعلا كقرللا كلذ ملعتيو

 راكفالا نيكستل نوؤجوت منك ا ِس

 ناك ام ةيطبضلا رومام ليدنق دسلا نأ لذ

 روكذملا نم لصاح وه ام عنم يف اضيا دهجي
 ةذحإو ةعفد ىوس كلذ عني هرظنا : َج

 ناك ظفاحلا نوكل هو نابشلا ةيعمج ةليل يف

 كدعلو ا زها يذلا وهو اذوخوم

 ديسلا روضح ناك آ5 همالكل داع ظفاحلا فارصنا

 لي ةعنع ملو حابصلا ىلا اوقبو ليدنق

 ىينوج ١ ١ ةعقإو لبق سيمخلا موي يف هنا ىتح

 ليدنق ديسلا بلط دق ظفاحلا ةداعس ناك 6[ ةنس

 ةير دنكسالا نم مدن هللادبع جارخأب هيلع هبنو

 ناكو مدن هللادبع لباقو ليدنق ديملا هجونو
 ةيطبضلا ثحت تناك يتلا فئاطلا ةيرج لكو

 يتدهاشب كلذ ناكو ةعاس فصن وحن ةعم ملكتف

 دلبلا نم جرخي مل دن نارمالا ربظ اهدعبو
 نك اعلا نما دعا لقا الت كيران أم 0

 /1 ةنس وينوج 1١ ةلتنم لوصح يف يلاهالا عم

 نادي ربغلا تم يئرفا 1 ةعاسلا دنع َج

 رضح ذإو اعون ةلاحلا يف نوكس ضعب لضح
 نواعم همالس يدنفا دمحا نم ظفايعحلل ريخ

 ! صاح ناب ايموي عون ا ةيطبضلا
  ينرمإو ظفاحلا ةداعس ينادانف ةيطبضلا ماما ةحيذم
 هتداعس ربخا دوعإو ةيفيكلا رظنا هجوتا ناب

 نم يمنن ىلع .اًموخ هجيونلا 'نم نقلا تدرأف
 ةيبرع يناطعإو هجونلا موزاب ينرمأف لينلا

 ةحاسلا قيرط نم يروربو تهجوتف نبي دنجو
 ْ 00 نيظنحتسملا ركاسع تدجو ةميدقلا

 بارحو تيبابنب تييوابروالا لتقو برض
 ايلف اهيدلقتم اوناك يتلا 3 ) قدانلا
 املو ىلتق ةلمج تدجو ةيطبضا 1 1 ىلطفو

 مزالم هيطع مهربأو [رهونا ركاسعلا ينوأر

 اذام ) لاقو ينهش ينرظن امدنع لوقهرفلا

 انا ربصا توركعلا نبا اي نوعلم اي ديرت
 ةنلاسف همالس يدنفا, دمحا كلباقو ( كيزوا

 عيمج نأ يل لاقف دعترب اًئاخ ناكو ةينيكلا نع
 نكاسع نم هب ةيطيضلا ماما يذلا لدلا:ءالوه

 يف تييبتملا تابمولطلاو ةلسارملاو نيظنسملا
 نيظنحتملا ركاسع تراظن يفوقوءانثا يفوةيطبضلا

 سجرج ىبمملا اسنرف وتالسنق نامجرت نبا نوري
 دق ناكو رفاكلا اذه |وذخ نولوقيو هلجر نم
 تنكو يلتقلا قوف هوعضوو ماها ماما اهلبق لتق



 يدجنلا ىنطصم تدجوف ليدنق ديسلا لزنم
 دمحأو دواد يلعو لبجوبا دعسو تريخدوب#و

 ناكو ظفاحلا ةلاق اب ةتربخاف ةعم نيدعاق دياز

 اذ نير 06 يل لاغ زيرتلا قال

 نا لاق دياز دمحإو رفصا ةهجو: ترظن كلذ
 ليدنق ديسلا نإو ينكي دلبلا ظفاحم وه ظفاحملا
 ةصاصرب دحا .ةيرضي ابرف نورينك ءادغا هل

 ةلكلا نا لاق كد دشل نيدوجرلا عا
 ديلا لف زر 5 ترض اليو ةجردلا هذظ تال

 دياز دمحا ينبواجي ناكف ههجوت موزلب ليدنق

 هجوتال تعجرف هجوتي ال ليدنق ديسلا ناب
 ياس نابلس قيرطلا يف تفداصف ظفاحملا ربخا

 نا للعا ال نكل ليدنق ديسلا ةبج ىلا اهجوتم
 تربخأ تهجوت أملو ال ما هيلا هجوت 6

 تبكر مث(/اهولع ماي) لاقف كلذب ظفاحلا ةداعس
 اندجوف ةعقاولا لحم ىلا انهجوتو ظفاحملا عم
 فنيظنحتس لاو سيلوبلا نم ةليلق ركاسع ضعب
 رمالاب نيبتبم ريغ لمعلا نع ني دعأفتم

 نيظنحتسملا ركاسع ماها مدع نا له سا

 ”يش ىلع 'ينبم سيلوبلإو
 نوكي نا دب ال ةنا انل ىآرت يذلا ج
 قافتا

 قافتالا اذه نوكي نمو نم نيب س

 روم أمو مهئتاسورو ركاسعلا تيب 2

 ةيطبضلا ليكو نا كلذ ىلع ليلدلاإو ةيطبضلا

 |اورظنا ركاسعلل كلذ دنع تلقف احورجم رضح
 يف ةيملا اولذباف حرج دق ةيطبضلا ليكو نا
 هللا ءاشنا انلام نحن ) لوقب ينوب واجث ملاعلا قيرفت
 لوصحب نظلل ينوعدي امو ( مكعيمج اوبر ضنت
 يلاهالا بني وا كابضلا نيوؤر اني قال

 مخ

 0 ته لوا يف رجافن يذلا رابح نا رارشالا
 07 8 0 0 أه لع ناكو ةعق|ولا

 سانا عم ةيطبضلاب ةليلق ماياب كلذ

 ةدعاسمل ا ا نم

 " راضحاب ٌءرمإو دواد يلع رضحا من ج
 اهدعبو يثب بجي ل دواد ىلعف الجاع ةطر والا
 7 ةطروالا ترضحا له ظفاحلا ةداعس هل أسف عجر

 ردق ىوس رضحا ناك ام ةنا لاحإو معن لاق

 نأ مث حالس نودب ايركسع نيعبرا وا نيثالث

 5 نيرخا :

 00 ليدق دما نجلا نم مهلطأو ةياعا مل

 3 ركاسع بلطي ل ظفاحلا ةداعس ن 0 7

 5 ناهلس ىلا يرإوس ركاسع لسرا ظفاحلا ةداعس
 0 اضحاب محرلا ع قالصتو ناش

 اًربخ هل ولسراف ةلتقملا كلت عنم هس ةدعاسفل
 رظان نم رما ملل دصي ل ١١ نورضحب ال مهاب
 لعزف اًيإوج مل بتكي ظفاحلا وا ةيداهجلا
 لوقهرقلا ىلا لخدو ظفاحلا

 ادانا] لراك يللا تالالا يف ان س
 مويلا كلذ يف اهب نولتقيو نوبرضي

 تيبأبن مهم ضعبلا يدياب ناك َج

 معم ”ضعبو يصع رخالا ضعبلا يديابو
 نورخإو تازتيارت معاق نيرخا عمو تانيروم

 كبدح سيرن موعم
 تناك ينل نأ كنليتلأ ادى

 عون 001 0 ناص يلاهالا يدياب
 قدوم نسح ةفرعمب صاختالا ءالوط يصوصخ

 نويسموتلا غلب 5 داقعلا
 ةعبراب ةعقإولا لبق سيمخلا موي معن ج

 دوجوم داقعلا ىدوم نسح .نا :انغلب ناك مايا
 روك ذملا نا انغلب ةعقاولا كو دح دعب و ةيرددكسب

 ل هك نر. نيسدومف ير ا يح دا 0 تب وا لا دا



 ياشلاه يحلم سايلا_لاوجتسارصجحي

 ناك خيرات لبق ةيلحب ررقن ام ىلع كنب 1 00١
 هخيرات موي رضحت يماشلا هيجلم نيايلا بلطب ررحت 0١"

 باجاف ةيث الا ةلعسالا اكرم د هيلآ هجوو ش 5

 يتأي اب اهع
 كبنأ ايد

 همحلم نيايلا ج
 ةيردنكسا ةيطبضي امديقسم نيك له نب

 مك
 فيك ما ةليوط ةدم نم سا

 روهش ةعبس وأ ةتس ةدم نم ج

 حاضيا مزلي الو 7[ ةنس وينوي 1١ ةثداح

 اناو نويسموتلل ةمولعم اهنال ةعقاولا تاليصنت

 اهاشنمو ةثداحملا كلت يايشا ىرا ديلا

 رصمو ةبردنكسا يلاها نا ثيح اهبف ببسخلاو

 دنتسم نودب كلذ لفنم ْيث ءارجا موكب ال

 موصع يوثيو هيلع نوري

 تايعج دنع ايراج ناك ةنا ةلعا يذلا َج

 كب ديسلا ةيطبضلا رومام فرطب اًماد ةيطبضلاب
 دواد يلعو ياس نايلس نم ةفلئوم ليدنق

 دياز دمحإو محرلا دبع ينطص»و لبجوبا دعسو

 يناكي يقع دلو سوبا سلا
 انعالطا نودب دقعت مهايعمج تناكو نيظن يملا

 بابلا ىلع ةراتسلا نوخريو نولئخي اوناك مهن ال

 ةسيخم ةغقاولا موي ليت أ ودول 00
 نوم ريكا ١ ةيلاوك مايعمج تناك مايا ةتس وأ

 تايعبجلا ريغ تايعبج نودنعي اوناكو لوالا

 نوذخاب !رناكو ةيطيبفلاب اهنودقس ايا

 20 دسم
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 ىأ .نوهجوتيو ايايحا اصيل معم ليددف اذيسلا

 تاقوالا ضعب يف دجوي ناكو ملعا ال ثيح

 تريخ دوم#و مكحلا يدعلا لضم اشبا

 تبيبيلا موب ةياغل تافلاخلا يضاق ناك يذلا

 تدجو ةيطبضلا ىلا تهجوت اليو وذوي ٠

 ليدنف ديسلا رومامللا ةضوا ىلع ةلزان ةراتسلا

 رهظلا لق تعجرو ةيروم أب تهجوت أهدعبو

 ِنأب نم اجراخ ليدنق ديسلا ترظنف نعب وأ

 ىلا هجوتم هنا لاق هيلع تاس الو ةيطبضلا

 ا ا سرب هازل ابيك رشا ا
 ةيطبضلل ةلباقملا ةناخازجالا نه ةيزينام ةبرش

 هلزنا هجوتو

 لدن تناك اهب ةترظن يتلا ةلاحلا نا له س

 هلزنم ىلا ةهجوت بجوي ضرمب باصم هنأ ىلع
 هلاغشا كرتو

 كلذ بجنوب ناك هنا هيلاح نم رهاظلا َج

 اهدعبو س

 ىضمو ةيطبضلا ىلا توجوت كلذ دعب 3

 /؟ ةنس وينوي ١١ يناثلا مويلا ينو مويلا كلذ

 رم بتناك رز ضخ قترفا 1 17 اييرقن ةعاسلا

 ناجيهو ةرجاشم لوصحب ربخأو نابللا لوق هرق
 يلعو لولا ماقف نييوابروالاو يلاهالا نيب

 تهجوت انإو ةعئاولا لحم ىلا اهجوتو راقنلا وذ

 ةظفاحلا لكو عم ينلسراف ةتربخإو ظفاحملا ىلا

 رافنلا وذ يلع عم انفداصتف بنو ةينيكلا رظندل

 ظفاحملا رضحتسا عجرا يل لاقتف قيرطلا هس
 ماقف ظفاحلا تربخإو تعجرف ليديق ديسلاو

 ديسلا رضحتسإو اعيرس بهذا لاقو هجوتو
 ركاسعلا زا فن ضرب هلال يلا

 ىلا تهجوتف ةمالك نوعمسي معيمج اهطابضو



 نفلس ةعاس يا يف َس

 نار اليل ا ةعاسلا يف 4

 كرتشا مفرط هدوجو ءانثا يف له س

 ماحدزا ن لماع: ناكاام عنم يف مكدعاسو مكعم

 نبيوابروالا نم هنولباقي نمب كتنلإو رارشالا
 ا ةعاسلا يف لزنملل تدعامل ك

 را لو عراشلا ىلع ةلطملا ةردنملا يف اسلاج

 ةدعاسم

 لبق ةير دكا قاروك دلل تن 0 له س

 ةثالث وا نييثا وأ مويب ةعقاولا نه لوصح

 لبق نم ةيردنكسا يف روكذملا راو

 نرد ينغلبي لو مايا ةعبراب ةعقإولا لوصح
 ىلع اًداتعم ناك امنا رغثلا اذه رضح ةنا دحا
 انلزنم ُْ انفرطب مي و كانه ىلا ددرتلا

 يذلا روكذملا ددرت نهض نم له س

 ىأ مايا ةرشع نب ةعقإولا لبق رضح ةنع تلق

 اهيرافي ام
 ينغلبي ٍلو طق ُهَرا ل يناف كلذ ملعا م

 هروضح دحأ نم
 ناك 21. نسلق 'قياببلا كالنار نع نإ

 ةيرادتكسا لع مورا خيراتاف ددرتلا ىلع اًداتعم

 رك دين اه صنم لح
 اركذنم كا )

 لخادتلاب مم داقعلا : ىموم. نسح ”س

 مكفرطب هام دنع لهف وينوي.١١ ةعقإو يف
 لدتسي ائيش هنم متعس هلبق وا مويلا كلذ يف
 هلخادت ىلع هنم

 هروضح موي يف روكذملا هب انربخا يذلا 2
 ةطلاخلا ةمكحلا ىف هل ىوعد لجال رضح هنا وه

 هللا اهلعيف نطاوبلا اما

 ١ ةعقاولا موي يف كلزنم ىلا تدعاملا س
 7 له ىسوم نسح هيف تدجوو ١١ ةعاسلا يف
 امو ةروكذملا ةعقإولا نش يف امالكةنم تعبس
 ةتئيه 00

 0017 ةروكذملا ةعاسلا يف يلزتم ىلا تدع املا ج
 17 ىنوم نسح روضحب لصح امب يتوخا تربخا
 يناث يف يتدوع دعب اشعلا تقو ينو ملكتي مو
 نأ ينوخال تلق ةعفذ

 نا اهنتن تناكف مهضارغال

 نأ ىسوم نسح باجاف شم ةداضم نالا تراضص

 ةعقإولا لوصح تقو هي ةتئيه امأ 3 يلوق
 تامالع اييلع جل ل هنا يا داتعملاك تناكف
 كلذ ريغ الو 0 0 قو 334 وج

 لغ نبأ. نم نم الج اولعف ركاسملا نا

 نويسوتلل هيدقن قباسلا يريرقت يف
 (فارصنالاب كلذ دعب أ نذا)

 اصعا اضعا اضعا

 اضعا اضعا اضعأ

 نيدلا دعس "' يدم ديحم بغار قطصم

 امنع اضعا اضعا

 بلاغ ىلع يدهش فسوي يز ديحم

 رصمب قيقحلا نويسموق سيئر
 بويا ليعاوسا

 م هجوم

 - ةلعنلا كه اولعف ركاسعلا

 0 اعيج لودلا

 ' يرسي نابلس يصولخ ىنطصم رائخم ديحم

 ديا ا كن 00 د م 52000 3 لين او - نهرو وييصت نفي او تاكا مااع 0 ١ حك هيلا فيي ب ا الل ننال # ىف يبس يجى ع 1 0و ا ىلا الا رم ىف ا ادا ا 3 لا + 7 يلا 1 ا ا

 نتا يابو نارك يحل از ورع محم
 يوم سباب را 0 7



 نبيوابروالا 1

 فيجارا تعيششا هنا كريرنل يف تركذ 1

 فيجارالا هذه يش اف ةلوبه

 اورضح لمرلل ركاسعلا ثرضح امل 2

 او يارسلاب لوطا كلف سو 0
 لق ىلع نومزاع منا ليق ربخلا نع تلأبس
 ةيوي دخلا ةرضحلا

 كل ليق نمم .س

 ةيموع ةعاشا ج

 لبق كانه روهس لالا د سس

 اغا 0 1 ذه 2 ناك َج

 ةنم الدب فك]ويعتو ىنعتسا كلذ كدعلو لماك

 : ةفرغأ ل 6

 انا دنموق ناكبلط نا كغلبي ملأ س

 ايرث مايا ةثالثب ةيرديكسا ىلع برضلا لبق
 بانجلا فرطل تهجوت تقو يأ يف س

 لمرلا يف يويدخلا
 احابص 1 ةنسويلول 1؟ ءاعبرالا موي 2

 ( 2 'نذإو .فارضنالاب .نذاتسا كلك كا

 مرخم 2. موي ةسلجب ررقل امال ا
 ا نك 1

 باجاف لئسو مويلا | ده يف رض 00

 ( ياياك
 مايالا دحأ يف كنا نويمسوقلل مع س

 تماكتو رإودلا رفكب يبارع دمحا فرطب تدجُو
 نع ا 5 ةيردنكسالا قرح يف ةعم

 ةروكذملا دلبلا نا باجاف رارضالا نم كلذ

 آلا اهربيطت نكي ناك امو قسف دلب تناك
 ال ما ينيتح اذه لهن رانلاب

 ناشلا اذه يف يبارع دبحا عم ملكت م َج

 ةيلكلاب
 ةيلكلاب قرحلا نأش ين ةعم اوملكتت لأ

 نأشلا اذه يف اذبا ةعم ملكت ) ج

 0 ل 00 س

 تقو يا يف هروضح ناكو مكفرطب
 دالبلا يلاها نيب داتعلا بسح ىلع ج

 ىينوي ١ موي دافقعلا ىدموم نسح رضتح لق

 اناف تيان انكو ةعاسب رهظلا دعب 17 ةنس

 ةمالعلا انيخا هل ا هان دجو انظنيئسا

 نأش بجإو وه اك هيلع تداسف دبحا خيشلا
 .اضوتي نأ بلطف تيبلا بحاص عم فيضلا

 نا لاقف هروضح ببس نع هانلاس كلذ دعبو

 ةمكحم ءاضعا دحا كب داجج عاتجالا يدصق

 ةروظنمو لسعب ةقلعتم ىوعد يل نأ أب فانئتسالا
 يف اعنن يدجي ال كلذ نا ةتمفاف ةمكحلا كلب

 خس هجوتو انتبرع بكرو مصف ةطلدخلا ماجا
 // ةعاسلا قو اًبيرقث ةيناث وا الا/ ةعاسلا

 لزتملاب هاندجو 1١ ةعاسلا ِق انتدوعبو اهيلع

 انعجرو ةروكذملا تاراقعلا ةهجل ةيناث اندع مث
 نا دعبو اضيا هاندجوف اليل ١ ةعاسلا يف
 زوبإو يف رفاس رضح ناك نم عم ةيوس انيشعت
 ديعصلا



 (اشاب ميهربأ يلا باو رضع (

 44 ةنس أذ. 81 نينثالا موي يف

 نم ب ررقت ام ىلع هانب )
 هيبنتل اب ةيلخا دل 2 ناك ١45 ةنس ةعتلا

 رضحو ا اشاب مههربأ زيبشل | ىلع

 ضعب 4! تيطعإو 14 ةنس ةعفلا 14 موي يف
 مدقو رضح مويلا اذه يفو اهع ةباجالل ةلئسا

 سيئرلا ةداعس هيلا هجو كلذ دعبو ةبوجالا
 ( يت أي امب امنع باجاف هاندا ةحضوملا ةمزاللا ةلئسالا

 ليدنق ديسلا نأ كريزرقل ب تلق س

 ادد نكي لل ناف ةلتنملا موي يف ةيردنكسب ناك
 ةلتقملا عنم هنكمي ناك له ةيركسعلا عم

 يعم ناك ول ةناف ةينلا صلاخ نكي مل َج

 لوقإو ةرزجلا نه عنم يننكمال يديعص ةئاوسخ
 | نولظنخسملاو سيلوبلا ىننعا ول هنا ةحارص
 ةلتقملا كلت تعقو

 مممدارا ليس كي:ديسلل ناك اذآ نس 0
 ةنكمي ناك ليف ةقادصلاب 1 ةنس وينوي ١١ ةعفإو

 اًماح ناك هنا ثيح كلذ ةنكي ناك َج

 اظطام نسب ليدت ديلا تراك ولا نت
 دارإو جرخ نيظنحتس لا ىلع ذوفنلا نم ةلابو
 عنملا 5 ناك لفف لتقلا عنم

 ميظع ذوفن هل ناك ذا ةنكي ناك اعبط ج

 ىلع ذونن ليدنق ديسلل ةينرا# له نم

 فرصب مع عايجإو. داتا 4 ناكون نفقا
 هتراداآ تحن موك نع رظنلا

 دواد يلع عم يلك ماغلا هل ناكو من ج

 لبج وبا دعسو ماقمئاق
 | تليارتوم اب كلل اني يسع و

 ” ةيغرب تلصح له 2[ ةس وينوي ١١ ةعقإو يف
 )لمآ ليس ديسلاو ركاسعلا ءاسور كارتشإو

 ١ عقو هنا ثيح اهعوقو يف ضارغا ملا ج
 0١ يلك طابترا ل ناك نيذلا نيظنخمملا نم لاها

 0 ليددق ديسلاب

 0٠06| ليسق دبسلا نا نظن له س
 نيالا يم

 )0 نوصض نم ناك ناب مزج ينك ال 2

 7 يذلا لاهالإو لاوحالا نئارق نكلو نيلعافلا
 ءاسونرب هطابترإو هداحتإو ةلتفملا له مسح يف لصح
 لدت نابشلا ةيعمج عنم هتدارأ مدعو رعاسلا

 ١ ةعقاولا قبب الع هل نا ىلع

 قرا إورجا سانلإو ركاسعلا ناكول س

 تالحم اوقرحا ءالوه نكلو اهماب ةلبلا !وقرحا
 7 كلذ نم ملعن لبف كتاراقع اهنض نمو ةصوصخم
 ال ما رماب ورجل اه ]رجا مها

 | كار رجا ةركسا اور ألا <
 . دواذد نايلس نا ثيح امومع ةيشملا ةهجج يف
 يب صدخي ام ةهج نرم اما ركاسعلا عم ناك

 5 نييلسم تالحم نه مه لاقو اشاب ناوضر مار

 . بيعش خلو همالك عامس اوب اف اهقرح من الف

 ةنم رمالا رودص دواد نابلس نم عبس يبرغملا

 زيشل | كالما ]وقرحا ركاسعلل ةلوقو قرحلاب

 اهاب مهربأ
 ”اًماقتنا كتالعم لوقرخا مها لعن له س

 0 كتياقول كلنم

 يتداضا. ةبسنلاب يتالحم |وقرحا منا لعا ج
 0 مهففإوم مدعو رصضامحطلا مخ مدع لثم ةيمومهعل ا ,

 مكملاا هوت

 ا ع

 دعينا 7ريال
2 

 نيف دوج يي
 وسلا

27 

 د وو م ١ عمر دا حو حو ا يحل



 شبيورد ريثملا روضح دعب ةنأ من جا
 ةيداهجلا نإويدب عقتحا ةثالث نيموبب رصم ىلا اشأب
 صاختالا رظانلل ةدعملا ةضوالا ةنزخ لخاد

 هبلطو يف ىلعو يبارع مو موامسا ةينآلا
 ضيا شيشح لاعلا دبع نظإو يبورلا ىلعو

 بابو نينعاس وحن عاتجالا دعبو يبحر رمعو
 ىوس ايف دحا مدنع لخديال مولع قلغم ةنزلا

 فنيح ىلا نيح نم ةضوالا بابب يرورم

 ا عدا يل لاقو ينحر رمع يلع جرخ

 لشن دونب اهيف ةقرو يبحر رمع زرباف ةنرضحاف

 سارو ةيحاصلاو روهمد لثم ةيب رح رطفن ىلع

 .نرم قلت لكب ةيرت نراللا كس ب
 نادنموق مسإو نابرعو يراوسو ةيحيوطو هدايب
 يعطل رمإو ناطباضلا ءالوه نم ةطقن 3

 اهنم ةخضأ نيرشعو سه وأ نب رشعاررالق غب

 اذهب ىنخ ال نا تاننالا نق ا
 نحن انم ةرداص هئعاشا نودعي عيشأ اذإو ربخلا
 نا دعب و ءازخلا دشاب انتازاجم ريصيو نيالا

 بوتس فرطل اهجرت اك اهشيطل لاذ ١
 مدعب انيلع ددشو دكاف ةرئاس لاغشاب اش

 نا لاقو انرذحو ةنيرعتلا هذه ربخ ءاشفا

 ربخلا اذه ءاشفا راض اذا 1ديدش نون 01

 ةخل نيرشعو سونا وحن عبط راص كلذ ىلعو

 ملعارلو ياس بيوقعي ىلا اتلصوا يدببو اًيرقن
 اهيف راص اذام

 ةيعيجلا هذهب ناك ياس بونعي له س
 نم افا لاغشالا رظني هتضوا يف نأ

 سهلا اذهب ماع ناك هنا معي ينم نعتل | همالتتسا

 لوصح مدعل ناك لاغشالاب هدوجو نا اعبطو
 عارتجالا اذه نع ريغلا نم طغللا

 ,كلذ ريغ ”يشب لع كل له س
 ررحت ةيزيلكت الا بكارملا ةيبخ دعب ج

 انارع ةرفتلاب تاجرا سال برت
 يجرب يالا ريم يربص كب ليعامسا ىلا ةددعتم

 هانت نا تاباط لرب نأب ةرحأل لاو
 تاباطو ( دم# ) تاباط مهف اه 0

 مييلصت لجال ( ةيمدصلا..دوبعلا ت
 تافارخلتلاب دك أو مداعاوم ل
 دال لص رس ماا, نوكي نأ ةروكالا

 ةروكذللا هرفشلا تاقارغلخلا نا له“
 فيك مارتافدلاب ةديفم

 ينقادصلو تديقت ام ةروكذملا تافارغلتلا 3

 ينشهد نمو ةاغبلا بزح نم نكا مل ينا ام

 يدرختد يلع تهجو يلا ةمهتلا ةلاح نم

 ام يتلئاع ةرثكو يرقفو يتفر و ةدم نجلا
 امادنع نالا ةتحوا ام لك ركذتا نأ ينئكما

 نويسءونلا نم وجرإو اذه لبق ةنجلا يف تلكس
 ول اذه ىلعو يتأرب قفحت وهو ينع صحنلا
 تانل اخنلا نع ثحا يناف 0 ولو ىنع جرفا
 نويسوتلل اهنع ضرعإو ةأصعلل بست يتلا
 نوم كالو .اهدق ن نإويدلاب مدقتسم يفإو اك

 نيدجما مةرمز

 ( ىلا ىلا ديعا)

 ءاضعا ءاضعا ءاضعا

 يرسي نايلس يصولخ قطصم رائخم دوحم
 نيدلا دعس يدمح ديم بغار ىنبطصم

 بلاغ لع : يدبن فضي قر دع

 000 قيقحت نويسموق سيئر

 بويا ليعاسا



 يرطب هظنحل يل ةأطعا وهو اشاب بوقعيل ءاطعأو
 رمح الب رصبلا درو ةارق نودي طقم انقرم
 ينرمإو ينم قاروالا اشاب بوقعي ,بلط يلارع

 ةقرولا اهيف اب ىرخا قاروأ عم ِهلزنمل اهاسرأب

 مهتلسرأ دقويدجلا ديحم دمحا صوصخب ةدراولا

 يسره ىجس 0 صنت ةبهص

 ةيلخادلا تائعمج رضاعحم قاروا نبيا: س

 رضاحملا منح ايراج ناك فيكو

 بالودب اشاب بوقعي فرطب تناك 3

 اهيلع اًظنمتو نيدلجم اهلع دق ناكو هتضوا يف

 يباضتلا ديحم ىسي هتضواب صاخلا ىئارفلإو
 رضاحلا ىلع يختل ةنيكاملا نا م نيل معا الو
 ىف نحلاو ديخادلاب لمع بك ام
 اشاب اضرو اشاب بوتعي ةفرعمب ةيداهجلا

 نم مكلزنم يف تلع يلا ةملولا

 ةنايسلاب كت اهق لصحم لهو اهلا: توعد
 نحن ىلع حاكن دنع ةيلو يدنع ناك َج

 تررطضا دقو هريغل ةيناثلاو خال اها دحا يلزنميف

 مريغو يأس ذوهخو هليكوو يبارع وعدا نا
 معدرا مل اذا ينال هيلع ابجاو كلذ نوكل

 ةسايسلا يف كدا مو ينم نورمذتيو نور دكت
 دحا اهيف ملكت ناكنا ملعا الو

 3 1 كيلا 0 ص

 535 1 ١ هرتش' تافارهلت ريزحت 2 لاح ةيطبضلاب

 اهنم اذخإو ركذتت الأو تافارغلتلا كه تناك

 00 ةبطبض رومأتب ناك هنأ. منا ج
 اهنم اًييش اًركذتم تسلو تافارغلت ةئالث مهنا

 ةثالث ررحب اياك نأ . ليخللا ع ى

 نا دب ال لقالاب ةنال ةيلكلاب ماسني و تافارغلت

 ويضملا ع ذتي

 نويسموتلل
 » نجعل يأ كلذ دعبو »

 <64 ةيساك 6 ْ

 )00 روضحلل يسح كب نسح بلط ىلع هانب )

 5 0 ضرع تركذت قو ةلبه| ندع 2

 7 207 1755 ةنسرنص ؟/ يف ءاعبرالا موي ةسلجررتت
 راما
 ( يتأي اك

 ام ءادبال نويسموفلل روضحلا تبلط س
 ةنع لقف كدنع

 يتلا 66 ةنسوينوي ١١ ةحبذم لبق ج
 0١ رع ملقب هرفش فارغلت ررحت ةيردنكسب تعقو
 "اوهام ليدنك كب ديسلا ىلا ىلارع نم يحر

 نايلس عم دحت نا هيف ركذي 0 ةيطبض
 و 2

 0 1 جذل لق ناك س
 00 مايا ةنسلا وا ةسيخلا وحن اهلبق ناك جا

 كلذ ريغ ءينب تركتفا له س
 . لاطباب يناهاشلا رفالا ردص أمل ةنا معن 3

 يسر رر# دق ناك يباوطلا نم ت ادادعتسالا

 تادادعتسالا لاطباب ىلارع نم

 ىلا يبحر رع ملقب رفشلاب اقارغلت ررح يبارع

 ميمرتلا ةمادتسا ريصل ةنكأ تادادعتسالا

 0000 كذا ]و اهركذ يإوط -ضعبب دادعتسالاو
 نم ميمرتلا ,لاطبإو ةسوسحم ريغ ةقيرطب اهسا
 اههما ركذتا ل ىرخا يباوط

 1 3 .ةضضواام ريغ ءايشاب تامولعم كدنع له س

 1 باجاف لكس رضح امو نجلا نم

 ْ 0 محرلا دبع

 ' ١ ل نركدلا



 هركذتي ام هل ضوإو كلذ نع رفا سير 00
 هركدنب ام فيا ثنا الركرا ن
 لاعلا دبع ةمدق يذلا فارغلتلاركذتا_ج

 بزح نم ماي ياو انا نييك
 ةولصم ةلاخإو معفر كلذ لع كبترتف يوي دخلا

 تابتاكم ايراج ناك هرفشلا ريغو ٠ هيلع ةيراطللا

 ليكول يبارع نم تدرو ةبتاكم لثم ضم
 ةرشع :نملاط ةرادوملا راد ناب ةيداهجلا

 ديحم دما ةبراحل.:توتتمور ةيقدنب فالا
 نأ بلطو نرادوسلاب ةيودجلا يغدملا ينشلا

 قفاوي ناك اذا ايف رظنيو كلذ يف رظني.سلجملا
 4 نم 0 1 8 رباخي 1 نا

 1 مرب اخي ع ناب ع اجيرصت دصقي نع

 هفرظ نم
 ا ا كلذب هدصق ناك له 0

 ةمركملا عبطي نا لجال وا هس دش 00
 نيعونلا لمحت ةنحضوا ام نأ تو

 ملعا تسسلو نيهيجولا ليدحي هنأ ةقيفح ج

 ينيقحلا ةضرغ نيقيلاب
 نم ةلعت اع انل لقواذه نم انك نسا |

 درت كمناك مع انل وأو هرفشلا تافارغلتلا رما

 ةهج يب اهحاتفمو

 يذلاو ا سيئر نر دن ماتا 8

 اخلي لالا ديسو ديسسروب كال 0١
 دري ناك يارع كلذكو اضيا مم 1 ناكو

 ضيا ينسح اشاب دشارو هيلا ررحتو ليكولل ةنم

 لسري ناك ليدنق كب ديسلا نا له سا
 هرفش تافارغلت هيلا

 بيرحلا لبق اناا هيلا لسير ناك رت ع
 ديسلل تافارغلتلا ررحتأ تناك نم 5

 برحلا لبق ليدنق
 لئاسم ركذتا كلذ عمو يبارع نم ج

 ةذام فو يبارع رمإوا ىلع <انب تلصخ“ ىرخا
 لاذمت ةلازا ةدامو اشاب ناطلس براقا ةناها

 ثايهام ةوالع ةدامو اشأب ىلع دبحم موحرملا

 ذخا ةدامو ةولحلا ةعرتلا دس ةدامو تانادنمؤقلا

 يويدخلا بانجلا لبطسا لويخ

 ناك يتأ١ تافارغلنلا نوضضم وه ام س
 ليدنق ديسلا ىلا اهريرحت يرجي

 ملقلا بانك عيمج نال اًركذتم تسل ج

 اذه انركذتو مع تعمنجا ولو نوبتكي |وناك

 ةركذتن اب نوينسوفلل ضرعن هفالخ وا
 هل نم اديها ركذتتال كنآ مجالا وب

 ةلواحم دعن قهو اهريرحت تيرجا تافارغلت

 ل رف نأ قفوالاف دانمملا برس رم كلو
 ' اك ليلل لبي .فخا كبدرا نإو ةرك هلم كما اه

 ىلأب الف

 ةيداهجلا نإويدب ةله نم مدختمم انا ج

 اشاخو هيف ينومدخ نيذلا مه ةيداهجلا نكي لو

 نالا اركذنم تسلو مزح نم نوكأ نا
 30 4 نيب هرفش 00 0 3 سس

3 0 

 اهيف رضح يتلا ةريخالا ةعقإولا موي س
 كدنع تناك يتلا قاروالا يف ىرج اذام يبارع

 ناويدلل رضح مويلا كلذ حابص يف :ج ش

 ضيبأ ليدنم .لخاد نم اقاروا رضحإو نارع



 1 : اا م10 نابلس مالك لع لبان يلع 3 ةداهشل لماش اهدحا اذه عم ةقوفرم رضاحم

 الكب ابقرح مدع ع هنس انو ةير
1 

 آ ا ديوي ركذ اه ؛ روك ذملا ىلع

 ديكس قيرحلا نم هارجا امب  هتيافك مدع ديفي امب

 ةداهشلا نم رضاحلا كلتب ام نوكلو نونانلا ىلع اًدانتسا

 قاروا نض رضاحلا كلت دوجول وعدت هتكامم ع ايدو را نم ةبكترا اهف مداهتجا

 '00 ا دعدوم ىارعي ممجاوم ةفرغم نيلط يل يذلا عونلا يف اصوصخ ةكاحلا 1١
 ليدنق ديسلا ىلع تبثي أل. ةلماش ىرخالا رضاحم ةرشعلاو رضاحلا نض نم هجارختسا راص

 لخاد مضعب عد عاقجالا نم لصح امو ةيرددكسب طابضلا سوورب هعاتجإو هداحتا

 |0000 نم هرنجلا تافارغلبلاب ويلا رحت ناك امو اهب .ةحيذملا لوصح لبق ةيطبضلا
 ةاغلملا ةيداهجلا يكرت لق بتاكن اك يذلا ينسح نسح رضمب ناو وه اك

 اس ل اس دع سس ص ع

 رداصلا ةيلخادلا ةراظن رْمأب نع ثمل نينيعملا نيعونلا نع ثلا ةقد ءارجاب هنآ قبح

 ياس نايلسب يبارع ةهجإو.م ةفرعم اهو 41 هرم ؟. . ةنس لوا دامج ه خيراتب ةيرصملا ةناخرتفدلل

 : نض دوجوملا يبارع باوجهتسا رضعب دجوي ل اف 67 ةنس ونوي ١١ ةعقاو لبق ةيطبضلاب طابضلا

 اذه يف ظحالن اع فاشكتسالا ىرج دق روكذملاب ةهجاوملا ىلع هنم لدتسي ام باوحتسالا رضاحم
 عم نيقوفرم ارضحم رشع دحالاو ةضرع مزلو اذهب ليدنق ديسلاب قلعتي اعو هنع حتوتو عوتلا
 ءارمم يرجب نسحت ازكو رظنلل اذه

 1 ينسح كلب نسح باو

 ( ةيداهجلا قيس ل

 41 ةنس اذ 19 موي ةسلجم ررقت ام ىلع ءانب »
 نيس تلط ناضا 42 ةي روكا 2109

 هرفشلا تافارغلتلا نع هنم ماهفتسالل ينسح كب

 بوقعي ضوا ايسح هدنع اهحاتتم نا ملع يلا
 « ياس اشاب

 ةيداهجلا ناويدب امنوس تك نإ

 ةبتر يابو ةفيظو يأ يفو

 ةفلاث يتبترو يكرت ملق رظان تنك ج
 كعم هرفشلا حاتفم له س

 اوهتسا رضحم)*

 عنب ١7 قس لوألا داق 16 ثلا

 سيئر دنع نراويدلاب دجوي لبال ج

 بينم يدنفا دمحا ىبمملا مقل

 ةيوي.دخلا ةرضحلل نيعبطما نم تنا له .س

 يارع ةعامج نموا

 يبارع ةعامج نم نوكا نا هلل اشاح ج
 هل قفاوم وا

 لا 0

 ةعل و

 نا ينغلبو ابيرقث عرشع غلبت اهنا اهرو ةيدج
 لاس نالا ةيداهجلا يرت ملف رظان كب تعفر

 0 سو
 . يا حم

0300 3 

 -- هي

1 



 : ديه را

 هلبق ام لقن 11/
 ليدنق ديسلاب اصنخم دجو اع (اَنلاث )

 قيل نويسوف نم روك كلاي ةقلعتم قاروا لاسرا قويا نم احدا ع 10
 ثللذ نع تكلا راض دق ةلزنم نم ابطبض راض ىلا قاروالا اهبق اب ةيلجادلل رش

 ةدافاب ركذ اك تلسرا دق "روك دما قاروالا ىرأ دجوف نويسولا ماش لل
 هني حول اك اهر دقو 1؟/ هرم ؟.. ةنس م ؟4 مر ةيلخادلل

 دك ندع ! نوبس سوق مافا اهؤارجأ راص يتلا باوجتسالا رضاحم نيض تدجو رضاحم

 لوصح لبق ةيغابلا ةيركسغلا طابض سور عم روكذملا ليدنق ديسلا عاقجاب دهشن
 عامجالا كلذ يف م لصاح قافتاب ناك اطوصح نإو ةيزدكسا عدل

 رضاحلا رف ددع

 ةاغلملا ةيداهجلا يكرت لق بتاكن اك يذلا ينسح نسح باوهتسا 3

 ل

 ديد كساب اها مهربا زيشلا رضحم 41 ١

 هيلغو ةعقاولا ةنماةير دنكسا ةيطبنض' نواعم هيلع يدنلا رانا رقع ا

 عدس دي 1 اهعرارو ف ردا ظفاحم نم ةلصوب

١ 

 اهنقو ةيطبضلا نواعم يلديركلا يدنفا قطصم رضحم 17 5

 رهاط يدنفأ ديحم رضحم م5 ١
 ١ 5-١ همالس يدنا تعجح) دمحم ْ

 تقولا كاذ ةيردنكسب نيظنشسملا ةطروا يثاب زوي حلاص يدنفا ىلعرضحم 4 ١
 اهتقو ةيردنكسا نيظنحت#» يساغا 00 قدح كدي يدخل 8 ١

 لاعلا دبع جرف رضحم ٠؟؟ ١

 يدجنلا فطصم رضحم 14 ١

 ةردكس قيفحتلا هبل ىلا الايرال ىو ال ب لسانا كلير اس د 0

 ببنلإو قرح اب نيمهتملا نم مريغو 0 ديسلاو يأس نايلسب ةصلخم اوك
 6 راب ْ



 0 قاوم قي 5 نورس رت قانمأ ' هزرف 0 3 2 يدل د عا

 .اقنس لوا دامج ه خيراتب اه ةليلجما ةيلخادلا ةراظن رما بسح ةيرصملا ةناخرتفدل اب ةظوفحلا

 ددع

 "الل دج اير دكم قتلا ةيبل ملابزال 26 هرق؟: .ةنس رقص
 ددع

 نورك كما هه ةملقع تادابكا 1

 3 نيروكذم باوجتسا رضاحم ٌْ

 . حاضبالا هيف روظنملا يأس ناهلس رضحم مف أب نتنيمومتم نير لَه رضا

 3 هب يبارع ةهجاوم ْ 1

 ءا فيلو قداص كب نسح رضاحم مهف اب مريغو ت تاوذ 0 ُ

 0 كين ىدنقإ كيمو

 و وقل اودرو اوناك هخيرات وينوي ١ او 65 ةنسويلوي ١5 6 نيقلعتم -
 لا انلآ نم رضع ىلا ف 1

 : ا لح والا مدع : م ناهلس كك كاع 1 هيف 0 ا
 ا ةداهشلا نه بسح دلبلا قرح مدع ىلع ماتو ( يكاسلا نونا ١/ صل اءابتا

 '0]] رركاذلا هيلع نكترا ام ضقن ىلع دعاسيب 1م قيرحلا نم اهيف هارجا اب هتياقتك
 ٍإ ذنلل رضاحلا نض نم رضاحلا نه جارختسا راص دق همادلع نم يلارعب ةهجاوملا ة ةفرعم بجوأ |

 ْ 4/ ١
 2 هلع لالدحا ىللدحي ل يذلا يعاس ناهلس عم يبارع ةهجاو ٠ ةفرعمب صلخي ا اذه

 العا دكذ ان



 ةيردنكسالا يف
 قرحلا ىرجا يذلا نم كنغلبي ملأ نم ظ

 نت
 يلاهالا ضعبو هركاسعو ياس نايلس

 ءاضعا ءاضعا ءاضعأ

 يرسي نابلس يصولخ ىنطصم رادخم دوحم
 نيدلا دعش : "يدجح ديم تشارلي

 يبلاغ ىلع ..يدهيشدفسوب 0030 000

 نويسموق سيئر

 رص قيفحت |

 يدم دبحم ةيلخادلا ليكو ستررق ١

 ( ةيرادكسما قينحت نوسنوف سيئر ىلا اشاب

 ىلتداعس يسيئر. ةير دنكسا قيفحت نويسموق
 يراترضح مدنفأ

 لاسراب فرطلا اذه نمررحت نا دعب
 بلطبسح لعةيردكسالا كال

 لق ةيضقاف نويسموقلاب هب |وجتسال مكداعس

 ةلود وتالسق نامجرت ليج سجرج اجإوخما
 راضحا راصو / ةنس وينوي ١١ ةعفإو يف اسنرف

 تدرو نالاف كلذب رصم قيقحت نويسوق
 ينراجلا 4. راتب: نويتسوتلا كلذ نو ذل

 روكذملا ليدنق ديسلا ةيلوئسم ناب 1 ع
 رومأم نراك هنوكل اع يملا ةعقاولا يف يف
 نويسمونب قلعت ةيلوعمملا كلؤو يتكون ةيلعبضلا
 ةفلعملا قاروالا لاسرا راص اذطو ةيردنكسا
 هو مرلي ام ءارجال كيداعش تفرطل اهناعتال اهب
 ةروك كلنا قاروال اف. كلذ كيحو فرطلا كلذب

 نويسموقلا ةدافإو اهنع ةظفاحت ةنيبم ؟١ ددع

 يضنني ام ءارجال اذه قفرب نيلوسرم ةنع يحلل

 ا[. ذنس مرخم [1 ىف + ضدباع ف

 ( 1 ةنس ربسد /. يف درو )( ةيلخادلا ليكو )

 رصمب قيقحتلا نويسموق سيئر نم ربرحت )
 ( ةيلخادلا رظان. ولتلودل بويا اشاب ليعاسأ

 0 مدنفأ ولتلود يرظان ةياخاد

 4 مقر انه ةرداصلا مكتلود ةدافاب 0

 - ةنس مرخم 01 ىلع <انب هنا 1ال؟ هرث |؟٠

 ةدراولا هتدافاب ةيردنكسب قيقحقلا نويسموق .

 ررحت 14 هرغ 241 ةنس ريفون 11 ممر ةيلخادلل

 ريع لإ لق ديلا تاضأ ره عسل
 ةيضق هي هباوهتسال ظنففلا تحت ةيزردنكسالا

 ةلود ونالسنق نامجرت ليج سجرج اجإوخملا

 رمالا ثيحو /؟ ةنس وينوي ١١ ةعقإو يف أسنرف

 3 يف رركذلل ليت ديلا ةلوسو نا
 درك نيك رو كلاداع ةنس وينوي ١١ ةعقإو

 ةيلوئسملا كلنو اهنقو ةيردنكسالا ةيطبض رومأم
 دئلمملا قار والاف ةيردكتلالا نر ويسضوتب كمت

 ىجرن ةظفاحم اذه عم نيلوسرم ؟. أاهردقو هب

 مزاي ام يرجيل هركذ قباسلا نويسسوقلل مهناعبا
 مدنفا كانه هون

 .١١ هن رحت 02 يف نرخ

 رمي قينحلا نويسموق سيئر



 وسو نسلا كا وعر عدعأ)
 باجاف لئئبو رضحن يرصملا نسح بلط

 ( ينأي اك
 ديسلا كلاطغي ملأ ١ يرصملا نسح ىلا نم

 ليصوتلر صم ىلا روضحلاب كفلكو نييهنج ليدنق
 يبارع دمحال رضاحم

 مو#ي اشاب شيورد لوصو لبق ج
 سايق ذخ ال نيلطزمتسملا ةطروا لحم ىلا تهجوت

 ليدنق ديسلا تدجوو مهواسكر يضحت ركاسعلا

 دق ناكو محرلا دبع ىنظصمو يعاس ناهلسو

 ليدنق ديسلل ةيويدخلا ةرضحلا نم فارغلترضح
 شي وردل رضاحم ميدقن نم يلاهالا عنب روكذملا

 رضاحلا رضحأ ةيلوكسملا نم هصلخت لجالف اشاب
 يناطعا مث دايعيدنفا دومحمل اهأسو ةتنشب معضوو

 روك ذملا يدنفالا ةنفارب يننلكو نيينج

 ا[ نيس رق( زيغف ديلا كا
 اضن" لاوت مل تنا لهن يرصملا نسح ةلاق

 راك ل
 ادوتن طعا لو كلذ ينم لص مل ج
 5 م

 ءايبشا كدنع له ( يرصملا نسح كلا) سم
 ركنا هنا كيح ليد دسلا اب كدت

 روضحب |ىنع ىلا نييينجلا يناطعا َج

 اقفل از انعرتم نك يذلا يركش ينفا دب
 اهنم لبقا لف تاهنج 4 ًالوا يناطعا ناكو
 نيننا ل

 هالك قف ديلا تراب ترك أ
 آب رضاحلا انهن الاب ماسقالا يرودام لك

 كلذ نع ايسر مرر

 هفرطب تنك مايالا نم موي يف من ج

 00 ف 0 رولا فراش .ةل اواقم ذخال

 ماسقالا يرومأم نم ةعبراو ل
 0 17 لاق

 1 || دكلو رماطا عيج ايسر كل ررحاس ينا

 1 كلذ نم ايش ١ |ولعفت ال

 0 .تعمس دق اه (ليدنق ديسلا ىلا ) ص

 | رع ىأر ةنأ ك 6 لوقب يرصملا نسح

 6 00 ل ل 0

 0 ينم كلذ لصحب ) ج
 0 . نجل | ىلا 8 رمل ندع كلذ دعب نيعا )

 0300 ( آي 5 ليدف ديلا لئسو
 00 لاقو ا اكلي رج كمامآ ر ضح .س

 )000111 يذلا باوحا طخ ررخ ةنا .كروضحب

 )0 ]3 كلاعفا نم ركشتلاب قارع دمجحل كيا

 5 1 االإ لهو نأك نارك دم ريغ لازت مل ثنا

 0 كلل 0 ءيش يالو الل مأ باوحلا اذه

 1 ظ : يبارع دمحا

 3 0 اذامل اًركذتم نكا مل ينا فلحا ج
 5 هنع ىلا ركشتلا

 207 برصلا 00000 ف

 ليعمل 1 ةليللا ل عا

 يربلا يدنفأ

 5 ها كديلا -”لنضميبيا-وقولاا

52111 6 

532 

 : منيا يربلا يدنفا ليعامسا عف ةطحلا يف ا

 لكي ناك ةظحلا يجنارغلت نا كلذو قيفون كب

 لألف ةيردكما مكانا مع تارعللا دطسإرب
 نايراج بهلإو قرحلا 5 يددفا ليعاسال



: 

1 
 5ك

7 
1 
1 
3 
 ف

 انباوج ينارع دمحلا كلررجي لآ سا
 يلاها بولق تيلأتو كلاعا نم كل ك0
 ةدحإو ادي ملعجو ةيردكسالا

 تابإوج يل ررح هنا اركذتم نكا ل ج
 دمحا نم كيلا ررحم بياوج دجوي س

 :يزيزعو يخا ) هتروص يف اهو رك يبارع

 ٌرسا يف .٠ ليدنق كب ديسلا ةرضح يتيدصو

 متوخا نم ركشتلا ديب مكريرحت تذخا ثاقوالا
 عقوف ةبحالا نع ةباينلابو مكسنن نع ةلاصالاب

 صلخم قداص بح 6-2 (مظع اعقوم يدنع

 يدنع لصح ام حرش ثدرا ولو هدادو يف

 ريغ نم حرشلا لوطي روبحإو حرفلا نم
 لوقا اذلو ثئفالا هب وه ام هنكل لوضو

 يعاسم نسحل ركشتمو نونمم ينا راصنخالاب
 ةريغلا نم مظع برط يف يا اصوصخ مككرضح
 ةيردنكسا يلاها بولق ءاديوس يف اهوقرشن يقل

 ةناطقو مزح وه رغنلا كلذ لها حراوج يف
 لثم نيذلا ةبحالا يف لومأملا اذهو مكترضح

 ركشتلا ةي ينع ةباينلاب ةتررح دقو مكترضح

 هلصا ىلع علطاف ( 55 ا 1 يزءزع مد

 امو . ال ما باوجلا اذه كيلا رضح له دفأو

 باوجلا اذهب هنع كبواجو هيلا ةتررح يذلاوه
 نكا لل ينكلو هيلا ثررح يفا ليدحي َح

 مل يفرشو يتمذو هللاوو نأش يا يف اًركذتم
 الما بإوجلا اذه ينلصو ناك نا !اركذتم نكأ

 تاباوج يبارع دمحا كيلا ررح له س
 ةيطبضلا َّق 22 مأ ىرخأ

 اركذتم نك ل ج

 يبارع دنحال اًقيدصو اًضلخم نكت لأ َّس

 هباوج يف كل لاق اك
 نيطخاسلا نم تنك لب هقيدص نكآ ) ج

 هلاعا ىلع
 كنلكو ةيردنكسالا يف هليكو تنكأما سس

 ٠ كلذ ريغ وا دونت ليصخ

 ةدع ذنم نم دونن ليصحت يننلك من ج
 تاونس

 ليصت كلتلك ىارغ دا نإ تلقا" نن

 باوج دجوي هنأ عم تاونس ةدع ذم نم دوفن
 كلف راوي نا نم كلن وي يقل كسا
 825915 ةينم اج < هتعرات ررك للك تالا

 ليما يرق دوتن ليصمت كفلك ناك ةنا لون

 ثتاونس ةدع

 اًدوجوم ناكو باوجلا اذه ركذتا من ج

 ين* اهبلطو ةقلعت تادنس ةقيقحاب يفرادب

 لكسو رضحن ير رع بلط نبوضتسا /

 ( ينأي اك
 باوج انه دوجوم ( يحر رمع ىلا) نس

 ركقتلاب ليدنق كب ديسلل يبارع دمحا نم ررحم
 كلطخي وه له انل لقو هيلع علطاف هل

 وهو روكذملا باوجلا ىلع تملطا ج
 يصخ ررحم

 نارغ دعا يركع ءاذا بيملع و

 1 دق ديلا مل ينال دع بلل

 يبارع هركش ىنح روكذملا

 هانب باوجلا اذه تررح يناركذنا ج

 ركشتلا ببس ملعا ل نكلو يبارع دمحا ميغت ىلع
 كبلا نم رضح يذلا باوحلا ىلع علطا و

 روكذلل



 رومألا نه نال اًرمأ ةنم تذخا:ام ج
 ةمم ريغ

 0 للا نادك بيست 1
 ةيلخادلا رظانل اهطعن لو ةيداهجلا

 ةيعلللو ةيلخادلل ضيا يطعا تنك ح
 ةينسلا

 لل ل قا قاما ديك ات
 ناك نم رمابو

 لاغشا نع تفلختو ضرملا يل لصح امل 9

 454 ةنس نابعش رهش طساوا يف نم ةيطبضلا

 يل لوقي اشاب رمع ةداعس نم نركذت يل تدرو
 |. راش اكل نا راظنلا نر رشا

 أل هنا هتدامتس حواف اولا ليدبتل هجوتاا نآب

 يدلب ىلا تديرهش لم يجوت نم عنام دجوي
 ةيشاح ىلع يولحت ةركذتلا كلتو ءاوملا ليدبتل
 يئافش مامت ىلا اًمامت تتار لوادتاس نأ اهيف ركذ
 يتدايعل اشاب رمع ةداعس يلزنم ىلا رضح اهدعب و

 يضرمل ةبسنلاب » ةيطبضلا نم يفر نا ينربخإو
 ني رارفإ ناك < للاهشالا ةيدأت ياكل ماكو

 راظنلا سلجم
 كقاقمحتسا ديقم ةهج يأ ْ سس

 يردا ال ح

 (14 ةنس اج م يف نجسلل ديعأ كلذ دعب )

 ررحت تاك 144 ةنس ةحتا عرغ يف »
 دعب ررفل اع يرحتلا بلطب ةيلخادلل

 وق نأ + ةيطبض نم ليد كيلا

 ةقاقحتسا فرص رارفتسا وا هيلا شاعم بيترتب
 نم نكذن تدروف ضرملا نم ارتعا .امل ارظن
 نع 4 ةنسب اج ه قر ةيلخادلا رظان ولتلود
 ةيبرحلا ةراظن نم كلذ نع ماهنتسالا ل وصح

 ةلظفاحلاو - هل شاعم بيترت ةاغلملا ةيداهجلاب
 "0 ىنع كب ىنطصم عيضح نبين دنع ةناب كبلاق
 يف ةظفاحلا ترجا ةيردنكسا ةيطبضل اًرومام

 1 تتفرو 6 ةنس ويلوي لوأ نم ةفيظولا نهب
 )"02 ةلافرصو هخيرات وينوي ةياغل ليدنق ديسلا

 1 د « خيراتلا اذه ةياغل هقانمتسا

 | 1١ نولالا موي ةسلجب ررفن امأ ىلع هانب)
 0 نجلا 00 رك ديسلا بلط ةنس ةجحا

 0 ( قلي © ناجاف لقنو

 ١" لكادت كل نكي ل هنا نآلا لبق تلق .س
 "2 كنودعوتب اوناك طابضلا نأ لب يبارع دمحا عم
 000 ل ادهن تنك كنا قينحتلا نم ربظ هنا عن
 |0000 ةرشحلا دنح رضاحم مدحت يف املي د 2
 35 ب وي دخلا

 0 ا رع ادب لخااع ىل نركب نا اناخ ع

 3 )0 د15 اانأي“ شيورد روضح دنع نس

 |0000 اعأو يرصملا ننح ترغحإ اهيظنت دسبو
 0 ١ رضاحللا ليصوتل رصم ىلا روضح لاب ةتنلكو نييينج
 )000 كلم اذه لصحي لأف يبارع دمحال ةروكذملا

 00 كلذ ينم لصحي ل ج
 000 011 يرومأم تعج كلنا لع نس

 0 'ء دال عيج ايسر 5 ررحاس ين مل تلقو

 00037 له كلذ نم اين ]ورحت ال .نكلو سانلا

 0 ا يقيفح اذه
 00 ةبويدخلا نضحلا نم رمالا ردع ج

 - " يفو اشاب شيوردل رضاحم ميدقن نم ماعلا عنم
 ِ 7 كلذ نم اًدحا نكما لو تعنم عقاولا



 ” ممارست لع ارتب نوكأ أل
 و 0 ١

 ؟ دحالا موي ةسل< ررقل ام ىلع هانب )
 ليدنق كب ديسلا راضحتسا راص م34 ةنس ةحلأ

 ) 42 وه 5 باجاف لئسو نجلا نم
 يبارع دنع تدجو يتلا قاروالا_ نم" س

 ةيردنكسالا ةيطبض رومأم تنك ذم كنا مع
 لاوحالاو ثداوحلاب يبارع دمحا ”ىبنت تنك
 يم اف ةيردنكس كاذ ذا ةيراج تناك لأ
 تنا لهو كلذل كوعدت تناك يتلا تاس

 كلتب ةئبنت ىتح ةيداهجلا رظان ةرادا تحت تنك ٠
 ةيلخادلا ةراظن ةراداتت وأ فداوكلا

 ءيشب طق يبارع دمحال ارابخا طعا ل ج

 ةسكارؤملا رابخا ىوس

 ةسكارجلا كقلوا مث . قلل د ل

 نم نورضحي اوناك نيذلا ةسكارإلا ج
 منع ظفاحملا غيلبت ريصي ناك جراخلا

 ينارع وا ظفاحلا رماب كلذ ناكل

 97 يجاس دويحم ف هرطأ ت ارضح 4 ج

 ةلواف لوا يطعا ناب لع هبن ةيلخاد رظان ناك

 نمل ةتلاسف ةسكارجلا نرم رضحي نع اًرابخا
 رظانل نوكت اهنا يفرماق رابضالا كلا

 اهب ةربخي وهو ةيداهجلا
 قاروا ةلمج راضمتسا راص دق اه س

 تايرابخا ةلمج ىلع لمتشن يبارع دمحال كينخي

 نويوابروأ مم نيرضاحو تير ري

 كارت | مانمو

 08 دفأو

 نم كنار وياسدلا مل ىلع دري الك نع يناوع

 . اهيلع عطاف طابقإو نويرصم مب

 ىلع هانب ابنم نيرضاحلاو جراخلا ىلا نيرفاسملا
 تحض وا 5 ياس دويمم ةيلخادلا ٌرظان رم

 لوقن كماما ياس دوبحم انرضحا اذا نس

 ركذ ام ةماما

 ةماما لوقا منا ج

 نجلا نم ياس دويحم بلط بوصتسا )
 ( ةيتالا ةرؤاحجلا ترجو هتهجاول

 دوي ىلا سيرلا ةداعس نم لاوس )

 يبارع قاروا يف نودسوقلا هجو دق ( ياس
 اد ديلا نم عدهم كدازس قار وا لقد

 تنا كنا لاق ببسلا نع هلإوسبو ينارع ىلا
 درع .دفأف كلذب هيلع تببتو هتبلط : يذلا

 ةمانا 'ةينكلا

 تكل هنرما تنكو لو كلذ لصحي م ال
 ديسلا ىلا ثننلا مث ةيلخاذلل اهغلبي .ناب هيصوا
 هبنإو كبلطا لأ كب ديس اي') 4 لاقو ليدنق
 تنك امل ةيلخادلل ثداوحلا يظعن ناب كيلع

 (لواخ لوا ثداوحلاب ةيلخادلا رلبخلا نع رحت

 نإ امابلا ةداعس اي ال )9 قيديق تسلا ةءاجأف

 تابلط ليهشن يرجا ينابو كلذب يلع تهب
 ةداعسل ياس دويمع لاق مث( يناولطلا علصن
 ءاطعا يف ليدنق ديسلا ريخات تلا » سيئرلا

 تررخحت تانتاكم وم توبثم :ةيلخادلل َكِنَداَوَح

 رتافدب“ ةديقم نكت ابدآ اهرو كلذل ةيدعب هل

 ةيلخادلا

 ىلا سيئرلا نم س
 ياس دووح مالك تعبس

 له" لكيدتف: ديسلا

 ينرمأ يذلا وهو ةمالك تعمس
 تدع لف نإ ونت 15 كك انا قلن

 اينو ارنا بم



 هّبنو كتقفرب ميدن رضحتسا هنا نم ظفاحلا اشاب .
 ملك امو هتدوع مدع ةبقارهو هرينستب كيلع

 كلذ لعفت

 ناويدلا شوح نم مدن بلط وهو ظفاحملا
 هجوت اهتقوو رغفلاب ةماقالا مدعب هيلع نكأو

 ةتركناو لبق نم كلذ لقن ل اذال س

 1ك تا امان تك حج

 , نفيشلا ؛ فارغلتلا ةقيتح نع انل لق س

 ريغ هرفي :تياقلرذلا ل رذاميلا)
 اهع تلق يتلا

 ملعيف هيلا تهجوت ظفاحلا كبلظ الل تبسلا موي
 نع كلرتم ىلا _كياصسنا ناو كت دس ]قلى

 ةحواف روي وه سيونلا موي

 ةفرعم لجال وه تبسلا موي يجوت نأ َج

 هنا تعزو ظفاحلا اهببس انبلطي يتلا تاهيبنتلا

 نأك ام ضرملا نال لاغشالا ةيدأت ينثكمي امير

 مويلا كلذ دحل يلع دادزا

 اف تنضم زق تتاهتلا نع انهقألا نع
 / ةنس وينوي ١١ موي يف كتاقوأ

 طق ةنم جرخا لو لزتللا ين اعيجج ج

 كلرنم نيا نف

 ةظفاحملا راوجب ج

 ةعق|ولا لحمل اذكه ايرق وكي فيك سس

 كغلبت 1 . اهتكرادمل هجوتت لو

 ادعس ام دتكوو ضير تكو ينتغلب  ج

 هيحلم سايلا ىبس ةيطبضلا ْ نواعم نم اهب

 ريرسلا نم تعقوو يننكما امو مايقلل تردأب

 000 الو, كلرتم ىلا يارع هجوتيا ملأ" سى
 ش ١ هجوت بسبس

 7 ناكو ةدحإو ةعفد يلزنب يبارع ينأج ج
 ظ محرلا دبع ىنطصمو يبورلا يلعو هبلط ةعم
 ضيرم انإو ةليل تاذ ينورازو

 0000 كدع اولكاو معد تنك لها نم
 0 1 0 |ورضح 1 ميعد تنك ام ج

 00 يدنع اوشعنو مهنا
 000 كالا ىلع برشلا لمح ا

 00 رتهج يا يف .تنك
 1 ش ري دهحا لزنم يف اذ 0-8 3

 001 ةييطيصلا رومأم عم تلباقن ترشلا تقوو

 ةيدومحلا ىلع هريغو بص كب ىفطصم
 قهج ياب تنك يناثلا مويلا يف س
 نيرجاهللا عم روهنمد ىلا تهجوت تنك ج

 700000 اهيف تقاو يدلب ىلا تهجوت اهدعبو
 0000 شيلا عم تهجوت له كلذ دعب س
 ْ ةداعس نأ لب شيجلا عم هجوتا ملال َج

 ١ نذأتسا هناب نكذت يل ررح ظفاحلا اشاب رع
 "ىلا ةمات ةيفام > د راظلا سيو كرف يل

 6 : ءافشلا مأمت
 00 ل يع ىلع لدتتن ملأ ص

 روكذلملا
 طر داما ١ ثمف ينالال ج

 .ضرغلا اذه ترضح ولو رصم ع ةرورض
 لبقا ال انإو هتمدخباةيداهجلا يننوفلكي ابر

 ظ ا لال ادا
 0 ظ يلع ثاما دخلا هيجوت نا فرعا يا 2

 )00 نإاعلا نو ةبويدخلا ةرضحلا نم الا نوكيال
 : د امو طخ ريس ال ةيداهجلا نم لصحب يذلا

 دله نا ا وع
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 223 ا و

 يبج دالوإو فيع ربا دالوأو ديل دبع بي ١
 ديعإو نالا هباوجتتا فيقوت بوصتسا )
255 

 ( يناين اك ايان لثسو رفا |
 يبارع ةراظنو يأس دومحم ةرازو يف س

 تافارغلت كيلا تدرو له ةيداهجلا ىلع

 اونم ( هرفيش )
 تافارغلت ةعبرا وا ةثالث ىلا درو َج

 ياس دومحم نم يل دري لو طفف يبارع نم ( هرفيش)

 اهويضم وهام س

 رفس ةعرس ىلع ديكاتلاب ناك اهنويشم
 ريغ يف يل تدرو دقو مهلع موكا ةسكارجم و |

 ةداعسل اهضرعإو الح يرسل ةعفد

 ةلواف "لوا طظفاحلا
 يلعو لبج وبا دعتنو ياس نابلس نس
 دق ليناك تبايالالا نم لسان 0 0
 ىبنوي ١١ ةعقإو لبق ةيطبضلا يف كعم اوعتجا
 تاركاذملا يه اف روما ضعب يف تروأشتو 61 ةنس
 اهيف مثدحت يتلا

 كلذ. لص 6
 مكب 66 ةنس وينوي 1١ ةعقإو لبق سا

 كضرم ناك اذامو ةيطبضلا نع تعطقنا موي
 هبشا هطقنب اضيرم تنكو ٠ مايا ةثالثب ج

 يدي يف ليلق رثا ةنم دوجو» نالا ىلإو للشب
 ءابطالا دحا كضرم نياعب ملأ س
 ماس ةداعس مهنم نورينك ءابطا هنياع َج

 تا ءاودلا يل بنر وهو بييطلا اشاب

 ها/

 ةبتاكمب ايممر ظفاحلا نم تنذاتسا له س
 ةيطبضلا نع كعاطقنا لبق

 طتف اهافش ةنم تنذأتسا ج

 ةعقاو لبق طابضلا كدنع عقتجا امأ س

 ١/ ةنس وينوي ١١

 تبسلا موي يأ مويب ةعقاولا لبق ج
 ضيرم انإو تهجوتو ةيطبضلا ىلا ظفاحلا ينبلط

 ماهتب انيلع و تاالوق هرفلا كس ع بلطو

 مو يضرم هل ثرمظإو طبرلاو طبضلل هايتنالا

 ةروكذملا ةعقاولا موي لبق طابض يدنع عبنجب

 نابشلا ةيعمج نم اذحا تنج له س
 ا مل معلا

 ادحا نجا 1 الل َج

 نضصخا نم نا ذا كلذ بيلا ام نب

 تاكابترالاو ناجيهلا بجوي ام عنم كتفيظو
 تال انرحجاب جر دنت تناكمهمتاعاتجا نال ج

 ىلع لوحلا اضيا ظفاحلو مومعلا اهيلع علطيو
 ينرمأي مو ةيطبضلا ىلع ةظحالملا رما هتداعس

 دنع سبع

 ذي تاكمد ميدن هللا دبع رك 00

 يتلا تاوييهت نم ادق دق يلاهالا ضعبد أون 5

 دلبلا نم هجارخاب كرما ظفاحنإو اهيرحي ناك

0 
 طف هجارخاب ظفاحملا ينرم|ي ل 2

 لعفت مو كرما ةنا ظفاحلا لاق اذا س

 لوقت اذاف

 ءازجلا مح تحن نوكأ ج
 ىلع ةاتشملا لمجلا هيلع تيلت كال دع (

 ( اشاب رع ةداعس ريرقن نم ةلعسملا نه

 رمع ةداميع ةلاغ اخ كيلع لت وه اه نب



 لاقو يتافيرشتلا يل رضحت جراخلا يف ترظتتاف
 اهو ةيح ترفانف اير كلاغشال هجوت يل

 ُْ اظفاحلا عيرخإو الن

 بلطي ةيلخادلا رظان نا روصتي له س

 طق ةرايجو ةراج نأشب كلكم ةيظبح نوي أم
 يش نكي ل كلذ ريغ ج
 نم ىلوأ ةقيقحا لوقل كنا قفوالا 0

 اركتم د دعنو ك كلاوقا فلاخي قيفحتلاب ْيث راهظا

 انإو تحضوا ام ريغ يدنع ءيثال 3

 ةداعس ريس نع اضيا اهموي ينلأس اشاب دومحم

 بسأني الو ةجرد ىلعا يف هنا تلقف اشاب رع

 ريطخملا لجرلا اذه لثم نع لأسي ىلثم نا

 لبق تايعمج ةلمج دنع اًيراج ناك ب

 ديم بطخ :اهيف لبث 247 ةنساويويا 111 ةقار

 هس ببسحلا ناك نمو اهنقو ًالصاح ناك اذاف
 رومالا نه

 ناب وع دلل يم ناك يذلا نأ
0 

 افيا ايهم ناك ام دن هللا كبح نب

 افإو نيتعفد بطخ ميدن هللادبع ج

 روبظ لواو ياس نايلس وه ناجغلا ببس
 كح هلال ةراززلا طوس تقو ىف ناك نافلا

 الف رضع لا اشاب ريع ةداعس بلِط ناك اهفو
 هابتنالاب .ةظفاحلا ليكو ىلعو ىلع هبنرتسلل ماق

 دلبلا يف ّنا انغلب ربظلا تقو يناثلا مويلا يفو
 قالشق ىلا نوهجوتم نيريثك اسانا نإو اتاجف

 1 تدخاو تهءجونو تفف نيتلا نسر

 نايلسو محرلا دبع ىنطصم تدجوف ةلظفاحما
 كلذ ناكو طابض ةلمجو بليعن ناولسو ياس

 مان دجوف ةرازولا 00 يناثلا مويلا يف

 نأ .اولاقو نولواَح بيحلل نع | ماسوعر
 آ00 نولي ال ماب ةينسلا ةيعبلل نوبتكيس مما اولاق
 701 ع اوباجي مل اذإو ينارع دمحا ريغ ةيداهج رظان
 نا معم متخا نإو حالسلا ةوق نولمعتسي مهلط

 اهيف يندعاسيو حتاصن مهطعا ترصف تبغر

 )01 نا لجال فرصناف طولبقي لف بليعت نابلس
 ليعاسإو كب مسن تمباقف ةينسلا ةيعمل ةيفيكلا

 00 0 ]عف اصقتساف كلذب اهعربخإو يربص كب
 تاصن مهئاطعال اهعم عجرا نا ابلطو نيروكذملا
 ليعامسأ ةداعس دوحو فداصتو تعجر ف 1

 ةئيصنل ١ لوبق مدعلو كلذ دهاشو لا

 فارغلت يف انضرعاف ةظفاحلا ليكوو انا تهجوت |
 ةينسلا ةلخبلا تسننالا نحن أانم هيلع عقوم هرفييش

 .اشاب رمعل عكذت انلسرإو ركذ ام نولوقي مهنا
 لصانتلا يل او رضح ءانثالا نه يفو ركذ امب اضيا
 : 0 ل

0 
 0 ميدن هلعف ام لوقث نأ وه ضرغلا

 )| 11 يذلا نمو نابشلا ةيعمجو داقعلا نحو
 امنا اثير هلو ةفرعا ال اهسسا يذلا َج

 ا١) رج سانا: دالوا مو مم اييلنا بفرعا
 ١" ارح ال دانعلا نحو ةبردكسا

 داقعلا نسح هجوت نع تعب امأ 2

 ةروكسل

 ءاضعالا دحأ فرغن له س
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 تا وو ىو امم كر ريا طور



 هيد

 ( نيالا نادر

 ليدنق ديسلا بارا رحم انما دل

 5 ةبغر ةيردنكسالا يف هباوجتسا رضع؟ رصم يفغ

 اللقب ال ىاوفص يف ةعومجج اهلك هتاقاظنتسا لمح

 اوقطنتسا نيذلا صاختالا رضاع نم ىرخا رضاخم

 نم ماخملا اذه ىلإ للذل اهانأجران ٠
 ثضق يتلا :ةرورضلاب هونت نا ايا 0

 رصم رضأحم نع رضحلا اذه لصنب

 ود سس تجد سب - هوو بس سس ل ع

 (رْضَي ليذنق ديلا بارت د2 |

 ةعتلا يذ 51 ةسلجب ررقت ام ىلع <انب )

 ليدنقك كب ديسلا راضمسا راص 1

 ةلئسالا سيئرلا ةداعس ويلا هجوو ىروتلا

 ( يتأي اك امع باجاف ةمزاللا
 ةيردكسا طباض تنيعن قت“ ل

 نم ةراظن نم يف س

 سيئر ياس اشاب دويحم ناكذم ج
 ةيلخادلا رظانو راظنلا

 ةهج يأ يف تنك اهلبقو س

 يثابُكب اهلبقو ةيطبضلا ليكو تنك ج
 ةيردنكساب نيلؤنتسملا

 /. ةنسوينوي ١١ ةعقإو ركذتل له س
 ةيطبضلاب امدوقسم كبك ذم كلضح َج

 م ني

 رصم لا "تبلُط ةروكذملا ةعقاولا لبق .س
 فارغلتلا ناكل هو كبلط يذلا نف فارغلتب
 احوتفم وأد هرفيك

 دويحم وه ينبلط يذلإو حوتفم فارغلتب تبلط
 ةيلخادلإ نظان .اشابا ياس

 بلطلا فارغلت يف اًئيش كل ركذ له س
 روضح ا بلط ىوس ايه ركذي ل 3

 .ليكو تربخاف بورغلا تقو فارغلتلا يل
 ثنك نا , ركذتا. لو اليل ثرفاسو ةيطبضلا

 ببس يالو رصمب تأ 1 س

 ىلا تهيج ون الو ادع 1 تقا ج

 دعب هيمان امانا دويحم : تلباقو .ةيلهادلا

 غي اقم ناكو يتافيرشنلا ةطسإوب ناذئتسالا
 راظنلا سلجم هيف ادقعنم ناكل حم لخاد ةنزخ
 ليوط رمسا بتاك ىوس دحا ندع نكي مو
 ةيحيوطلا طابض نا يل لاقو ءادوس نقذب

 ةرابحا لثم مهتابلط ةيدأت يف كرخأت نم نوكشي

 يباوطلا ريت لجال مريغ صاخشإو ةراكجلاو
 اهف اًرخأتم تسل ينا تلفف ريخأن مزلي ال ةنإو

 نك |يسح تادازملاو تابلطلا نم يل درب

 راظننالاو جورخلاب ينربأ اهدعبو ةقرفلا



 يروضانلا لزتمب ةنطاقلا ةيليئارسالا تايليمافلاو

 ىلإو يلا ىلا بورغلا دعبو ةيطبضلا ماما

 نم صوصخم لوسر يوالزنملا يدنفا ىنطصم
 هل انلسراف هتناعأ أنم بلطي كولمم مكحلا فرط

 انيلا ضيا لو ننع مانيل لزنملا نم اع

 ترشاف ةلغم 1 مرك نإوخا فرطظ نم

 قرطلا ياب مدعاسي نأ روك ذملا يدنفا نطضم

 ةيداحلا ةعاسلا دنعو مزنم ىلا هسفنب هجوتف

 تهجوتو يلزنم نم تجرخ اليل ةيجنرفا ةرشع
 يذلا يونلا مزالملا تلباتف ةيطبضلا' ىلا

 نم برثلاب لفلا ةيك نع ةيلاسف هع كنار

 نيعبر 0 ص 2 00 ةيطيضلا

 هل 1 هنا 00 ةيطبضلا ىلا

 يدع تبث اهدسف يل مايا قيرجلا:نم لسرل
 نع ةيلطبسفلا 40: ارلصرو ىف ميت نإ كلا
 موي يفاثو ةأيحنا مم ٍتبلس نيحورجملا بناجالا

 يفادل اشاب رمع ةداعس كلذب  تربخأ .ةعقإولا

 نايعالا ضعب عم ةظفاحملا ليكوو رغثلا ظفاحم

 لدعلا ديمم ديسلاو ىنابعلا ديمم ديسلا لثم

 يدنفا رعو يدنفا يهجو لثم نيفظوملا ضعب و

 نا اضيا تاع مث معم يعاتجا ةبسانل يصولخ

 لوالا قيقحتل ا نويسموقب لصانفلا يبودنم دجا
 ةيطبضلا ةعقإوب يتامولعم نع يل دابشتسالا دارا

 ظانلالا ضعبب ىتح ىف ياس اشاب بيوتعي لّوقتف

 ناب. زغ ةداهنب عم ايدقو ينلياتل دقو ةي يدها
 نويسرف سير اهدا ياك اشأب نيرو ) نألا
 الكعي نا اهعم تقفتإو هيف وضع يناثلاو قيقحتلا
 يتداهش عامس ريخأت نأش يف وتالسنفلا :بودنم عم

 )001 رثلا م اهقو ركاسلا بارطضإل ةيسلاب
 رافنلا وذ يدنفا / ةيرحلا ناطباضلا دحا نا

 ًالئاق ةماما لع دّدن ناطبق ظفاح وعدملا وهو
 00- كب نيبح وعملا رسات فك

 | ماما لصخ ايف ممارتشاب ركاسعلا
 0 ديت صوصخلا ١ ذه يف يلع ددنو

 عم وينوي ١| ةعقإو هب ةهعا امو ةتدهاش ام

 طبضو خيراوتلا ةدام يف ناصقنلإو ةدايزلا لاهتحا

 ” ةباتكلاب ةعقاولا رصح نم ينكمم مدعل تاعاسلا
 مولا لبق

 1 ةنبي ربوتكا 7 ثبسلا موي يف ير

 همدقم

 ةيويدخلا ةرضحلا بئان لبكو

 ةيناقحلا ةراظنب

 اهتمدق يتلا ةداهشلا قبط ةروصلا نه )

 ( هبلط ىلع هانب رصم قيقحت نويسوفل
 فصاو

 لالا و ا زن ا ا ا وتلا سدو



 0 ا1101711011 نيو

 ترآك معدرخ دنعف ميج ركام لود ظ

 و لصانلا قاقزلل 1 مر
 لح يقدص كب يرون كنب تسيبو مايحلا

 موبلسي اوناك مهنا كن ايف ينغلب ك انهو رعلا

 زا دعب نيالمو عضوا ا

 نينطضملا ركاسعلا دحا تيارو ارك مهوبلس

 لزنم كيبابش وحن هتيقدنب بّوص ةيطبضلا ماما

 تفلخأ اهدنعف ابتلطي نا نودب 95
 اهب ةنطاقلا ةيليئارسالا تالئاعلا ةعرسلا هجوب

 رقسأإو أهدعب ا كيايشلاب دحا ربظي مو

 فصنو ةئتس ةعاسلا ىتح ةينيكلا نب لاخلا

 َرا مل ةفاسملا كلت لالخ يفو اًيرقن ةيجنرفا
 ةلازإو عدرلا نيكستب طق متت ةيطبضلا ركاسع
 اهباكترا يف إوكرتشا امبرو اهيلع اوضرح لب دسانملا

 دوجوملا يجتونلا مزالملا كولس وه ابجع ينداز امو
 ان نيبلاو لوخلا سمرا #00
 ةنا يف ةهبش الو ناهيغلا قاطن عاسنا بجوتسا
 نيكستل مزلي ام ءارجاب نيظنختملا هركاسعرما ول

 ركاسعلا تناكو ضرف ول لب تنكسل ةلاحا
 قرره مزلي ام هسفنل لمعتساو همالكل تغتلت ال

 فوقولا ىلع رصتقا لب !وتتشتل نيجياخا تيتشن
 ىحن ههه ناكو روباطلا ةئيبب هركاسع مامأ

 نم لصح ام نأآك نيهغملا ةهجل هربظو هركسع

 تذخا مث . نكي ل ةيطبضلا ماما ميذلإو لئقلا

 ناكو نيزاملا دحا ةيحنرفا ةسداسلا ةعاسلا دنع
 ةيطبضل هلا نم ةبيرق ةوبغب ةتيفخإو رطغلل ةضرع
 لتي مل هلل ديحلإو ينمرا 0

 طايخلا افيراسب اجإوخلا ةلاغش دحا تي
 ةيطبضلا مامأ هير ا هبراقأ دحأ 0

 انلاخلا سلب |

 ةنكل نمزلا نم ةهرب ء ءايقشالا

 ىلا ةهجي* هتبرع ثرمتسإو مماقتنا نم صلخ
 ينغلب نينثالا موي ينعا يناثلا مويلا ينو ةظفاحلا
 ينو ىننخأ ةهج يا يف ردا لو رقم هل معي م هنا
 تبحتا بع ؛هؤنملا :تفصنو ةسدانسلا ةعاسلا
 يرضمم دحا همزق ديسلا وعدملا ةقفرب يلزنل
 كح يلع يدنفا دمحإو ةيردنكسا تانلاخم
 تلباقل هيفو يلزنم ىلا يناقفار دقو لوا مسق
 عم كارتشالابو يوالزنملا يدنفا قطصم عم
 بشخو تييابنو يصعلا نم ةيكان ذخا |وركذ نم
 هسفن تقولا يفو نإوفنعلاب هبابرا نم قيرخلا

 انوه الباع نيتاووسلا دلل قوتنا مالك
 ريغص لزنم ىلا لخدو مدلاب انوع (هلحجا)
 يلع ةنع تفرع يناثلا مولا يىفو يلزنم ماما

 ينغلبو رذعقو سيلوإلا ملق رظان راقفلا وذ يدنفا

 0 ا
 در هلا نسل الأ يفو ةيطبضل ذل ليكو ف

 : م ةيردكتالا برغي تيينوجتلا قاب م
 كسلا تلزن 5 ةعاس فصنب بورغلا لب

 ةيطبضلا ىلا مدورو لبقو ماظتنا لكب ةيماظنلا
 صاخالا اما . دحا هب نكي ل نأك قيرطلا ىلجنل

 مهامولعم ضعب نع مهم لالدتسالا نكي نيذلا
 اعم همالس يدنفا دمحا ميف ةيطبضلا ةعقإو يف

 ضيا نواعم هيخلم يدنفا للا ةيطبضلاب
 شارفلا يلعو ةيطبضلاب ش ارف رفعج دمحإو

 تريخ يدنفأ دومحو 0
 تهجوت امدنع ةيطبضلا نم اجراخ ةتلباق يذلا
 ميكحلا يدنفا دخلا: تلباقو ةعفد لوآ ايبلا

 ضيا بلاغلا يفو نمزلا نم ةهرب ىنبحاص يذلا
 ةعقإولا ءادتبا هي يحازجالا يدنفا رائخم

 هرثا تفتقا دقو



 مهباض اض روضحب ناك
 را هبللطلا | ركاسع تيأر ةيطبضلا ةرفنم نم

 درتنت لعب ايلا كلحدف ةركرم انآ اذا
 يلاهالا نم حيراجمل دحا ةلقان ةبرع ترضح

 ةبرعلا سننب ةعمو هتهبج يف حرج اباصم ن اكو
 مهزناف ةغيلب حورحجب اناضم يرو تناونلا حا

 مولا شوحلاب ممولخدإو ةيجيرعلاو ركاسعلا

 مم يلخألا © ينجالا لوزن دنعف ضزالا يف
 أم ىلع تفساف هلجرب ةبرضو حورجلا نم هب ام
 فنيفقاولا ةلسارملا ركاسع تربخإو تدهاش

 جيراجلا لمح يف مزاللا إو رنا ةيطبضلا شوحب
 نع دعبتسم ركرب معضول ْلسلا قيرط نم
 تناكف موج اعم وحن مزلي ام اورج نإو رورملا

 ندعي نمو يلهالا حورجملا نم يل ةباجالا
 ب نور كركسلا مزتلا مل نا يناب كاشفا

 ترضح ةهرب دعبو بناجالا عم نولعفي اهلقم

 ةلوتقم وا حور نابرعلا دحا اهبو ىرخا ةبرع
 با رعلل برقا نو ها ينكمت م ديل ةفيقلا معا م

 ىلا مسجلا م ايرخا ايو هد 2

 بلاغلا يفو ةيقدنبب السم ٠ نانو ةلضوبل هقيفر عم

 شوحب يبرعلا لوزن دعبف افران

 كاسر فار باطما ايف لسا
 برتقل يلاهالا شابوإو خرصتو عيصن ةلسارملا

 باشخإو تييابن مععمو بابلا ماما ةيطبضلا نم

 داز الو اهب نوحوشي قيرح باشخإو هرا
 ضعب تدجو شوحلا لخاد بارطضالا

 ةلسارملا ركاسع ضعبو يلاهالا نم شاب والا

 ام دنعو عرضهتسملا

 يدنفا دبحا عب كارتشالاب ةلاحما عم تدرا
 يدنفالا برضف ةيلبضل أب يت ونلا نواعملا همالس

 بناجالا جيراجما نوب رضي

 "111 لح م ةىيسج ةناهأ يل ن تلصحو روكذملا

 | 052 نا دعبو ايراج ةيطبضلا لس ىلع تعرهف
 كَ .ةيطبضلا باب نم جورخغل نا وخلا

 000١| دج ) ذأ ةيآث ةظفاحلا ةهج ىلا دجزخ
 يحورخ لبقو 5 نم ةبيرق اهوكلو يش
 كا تاب نم ييرقلاب تدهاش

 لياصم بناجألا نم ةثالث وا نينا ةيطبضلا

 ينف راسكنالا ةياغب نيفقإوو ةفيفخ حو رحب
 ا للا ىلع يدففا دما تلباق يقيرط
 اهجراخي 4 املا  ةئاث ةعف كيم

 صاختالا .ضعب ترا تيأر يروضح دنعف
 يف ناديملا وأ ةيرجل ١ قيرظ نم تيرضاحلا
 را لزنملإو ةيطبضلل .لصافلا عراشلا

 نم مهزيم نمو انمامأ متق ىرج ةيلبقلا ةهجا
 البف نم نولطنب سبال يزيلكأ صخش ىلتتل
 ىهو ءاقرز وا ءادوس الياف نم اتيكاجو ءاضيب
 ضييا لوطلا نم رصقلل ليما ةماقلا طسوتم

 20 بج رعد ضب هلو رعدلا رقثا هجولا
 بلاغلا يف اا ناكو ىلعالا نم غادصالا ىلع

 ضيعأو نادملا عراشل اهتم ةيشنملا ةهج نم

 .اًسبال رصنلا نم ةماقلا ل وطل برقا يرجي رخآ
 اعون ة ةريزغ ننال نم يا هل ءادوس سالم

 دقو مفصو نم نك مل نيرخاو نوللا رمسا
 ضعب ىلع . د اًفيشف اي تبرتقا

 ءايفشالا ديا مع 2 يف الما 5 دارفا

 بناجالا ضعب نا تدهاشو

 نوجرخي اوناك ءاتحالل اهيلا ل وخدلإو ةيطبضلل
 ىه بلاغلا ْ كلذ ببسو ةعرسلا هجوب أهنم

 مدعو لخادلاب ش لصحخت تناك يتلا ةناهالإ

 0 شوح لخاد نم :

 ف د

 5 رو ا لا 0 000 ا ل

 لوحي ١ "نبأ ةابزا

 3 : مسجلا رطخم ا نم أعنم

 ٠ مروضح دنع
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 ديسلا و يلاهالا نافك نم خيو 8 لوصح : ع

 ةلي يو 5 ام ل ايلا تفنل تفتلاام ليطق 07

 اه را ل نابللا لوقدرق وو

 دحا نأو 0 ةعاشا ةدلبلا يل

 يبروالإو ةسار و دلب نبا برض نبيبروالا

 لصخن هليبس تلخا وتالسنلاو وتالسنتلل مست

 ديسلا نإو مهم ىثخي ةنإو يلاهالا نم بصعت
 تبسلا موي يف وتالسفلل ةدافا ررح ليدنق

 بتاكلا هربا هللا دبع ذخا اريشاو رام

 ةعقاولا ةليل <« ةبترلا هذخا ةليل' كلزنم ىلا

 ينم هىتخ دارإو ةيطبضلا ىف باوحلا بتاكلا يل

 5 يلا عجرو نزلا قي كلا هيلا هجوتف روماملا

 قاروا متت مص الو ضيرم رومأمللا نا لاقو
 ا ص هزم ت.وهتتساؤ ضريرم وهو

 اًبيرقث ةعاسب ربظلا لبق ةتتخو هتذخاف مدقن اب
 دكثوي كلذو ابموي ةعقاولا تلصح دعب ايفو

 يف ضرملاب هجاجتحا اما اط همتكو اهب هتيمولعم
 نم هؤربت لجال عصت الا اذه اف ةعقإولا ةلبل

 ةيلعن ام اذهو قحلاربظ دق هلل دمجإو اهتيلوكسم

 سلجلا لدع نم وجراف ةعقاولا قه يف هانركذنو
 مدنفا ةلادعلا نوؤش يف ا5 هيف رظنلاو ةلوبق

 ةيطبض ليكو
 ا

 لجال انم هيلع رشأتو انفرطب اذه رظن )
 ) هربيغل مدع

 ١554 ةنس اذ 5 يف

 ضربا لعاب

 8 بنصر كي نينحل نب مد نيش )

 ( صوصخلا اذه يف ةياعي
 ةنا دهشا هاندا هيف يتخو يما عضاولا انا

 ارضاح تنك انبي يضاملا وبنوي ١١ دحالا موي يف

 نيل :ةفعنملا ةسلجلا يف ةيردبكسا ةظفاححب

 ةمو كلا ينظوم دجا رضح ذا كراكلا ةلاسم

 رغثلا ظفاحم ذعقو يفطل اشاب رع ةداعس ربخإو

 عراش ةهجي لصاح ةنا كراكلأ نويسموق سيئرو

 ضع :دوجولا ندا ةنع ةكارعم كاني عبسلا

 نويسمونلا كرتوةبرعراضمتساب هتداعسرماف لتقلا

 هعوجر نول لمعلا يلع رارقتسالا ىلإ .ًريشم
 ربظلا دعب ةيجنرفا ؟!/ ةعاسلا يف كلذ ناكو

 نويسوقلا رسا هتداغس جورخ دعبف ابيرقل

 4'/. ةعاسلا ىت> هلاغشا ىف ثحيلاو لمعلا يف

 ءاضعا ضعب ضرع انا ةسماخلا ةعاسلا كدنعو

 الا نركت اها هللا ماقيل نويييرللا
 ًالعف .كويسموتلا ًضفناف اعون ةييسج ةلصاحلا
 كب سرحجور تارضك هئاضعا ضعب جرخو

 ىيسوملا اذكو نا ودسوملاو كب نيترا بوقعي و

 كب لينول نم الدب نويسموفلا ريتركس 5

 لق ةعرب هيلا نم عدم ير

 0 ل ةظفملا باب 0 17 عي و

 ع تلصفنا قرطلاب نيئاملا قيلدلا ماحدزا

 فتيحو ةيطبضلا ىلا تيجتاف روكذملا كبلا
 نيظنمتمسملا ركاسع نم ةقرف تدجو اهلا يلوصو
 ىلا اهادبم نم ةيطبضلا ماما نيفقإو ءارفخلا

 مهوقو و .مءارو ةيطيضلا باب فناكو اهاهتنم



 يلعو لبج وبا دعسو ماسقالا يروم أم راضحا

 كللذ لصح دقو مهلع ت تادبعن ذخإو دواد

 فارغلتلا سفن ىلع منم تادهعتلا تذخاف

 نالعاب اضيا مهر رحت 00

 يفو هب يلاهالا

 يلعو لبج وبا دعس نأ عبار مسق رومأم يدنفأ

 اوبلطو هيلا اوهجوت طابض ةلمج معمو دواد
 ماطعا اف هوددهو هنالعا مدعو هنم رمالا ذخا

 هربخيو ليدنق ديسلا ىلا هجوتي خا هتربخاف هايأ

 |وهجوت مهنا ليدنق ديسلا نم ينغلب حابصلا يفو

 نفرمالا] فخ ينال :قايلسو عر أ يناب ىلا

 لواطنو ةوقلاب ثلاث مسق رومام ىسيعأ ديحم
 الل ةسنح هلا هجرك هنو لوف هرقل ىف هيلع

 دواد يلو دعس عم كب ةنإو هنم رمالا رضحأو

 يرحتل اب ةنأ مث رمالا لوعفمل ضرعتلا نع معنمو

 مهنا يل لع رضاحلا نوينخب اوناك نيذلا نع
 يركش ديحمو :نيطايخلا 2 يرصملا نسح

 ميلس محرلا دبعو دياز دمحإو ةيطبضلا محرتم

 ديحمو سيلوبلا يف يساغا لوقغاص دايع .دوبحمو

 يثابزوي من دمحإو سيلوبلا يف يثابزوي رهاظ .

 تايالالا نم :طابخ ضعبو نيظنتسملا نم

 رضاحلا عمج راص ةنإو مهئاوسا ةفرعم ينثكما 7

 دايع دويحم عم رصم يف يبارع دما ىلا اهاسرإو

 31د كيلا ةفرعمب نيطايخما خيش ىرصملا نسحو

 تاضاوع ليدنق نيسلا تن ١اس ديكاتلا باب نق

 لجال هجون هنأ لاقف رصم ىلا دايع دووحم هجوت

 دوم رضح الو اب انريخضو كانه ةلاحا رظني نأ

 يدشر دمهحأ ين ربخأ بورغلا

 قره ايف ىرح امور ا

 رطاوخلا رسي رصم يف لصح ام نا روبتم وهو
 لصح م ىلع ةماهشلاب ْن :ناطباضلا مدقأ دق نإَو

 : يا : 5 1 اقابا اطال لزنم قف
 0 فارغلللا نأو ةرازولا عوجحر صوصخب ةيويدخلا

 ١ ىتح اًميظع اًريثأت لعج انه نم لسرأ يذلا
 انا دب الو ةيداهجلا ةراظن ىلا عجر يبارع نا

 | ٠ لّوحملا نال بيرق نع ةراظنلل عجري يهاس دز حم
 ا رو اب دويحم نأ هل تلقف برحلا يف هلع
 آ00 لكيو لاغشالا ةينمت دصتلاو اهضعب لثم اشاب
 (007 نا لاقف ةنلاسلا عئاقولا نع ىنع انيدنفا نا
 4 34 ' يعاس هاوي كرت ةيداهجلا لعضو عادخ ةونع

 0000 الأس مث دعوجر نم دبالو انعم بعت ةنال
 70 انم لكو ةتكرت كلذ دنعف لع اهركاف رضاحلا
 7 نييويي ةعقاولا لبق ناك اذهو هليبس يف هجوت
 )00 ل3 ناك ليد ديسلا نا مث طقق ةثالثوا
ىتح راكفا ةدشَو مثو ةدنع ل ةعقاولا

 : ْ 0 

 7 ةعقاولا موي يناثو اههفي ل ام ةرابع دحا هيلا ىتلا
 00000 أل ةريغم هللاح ثدجو هيلا تهجوت ال

 7١ موارارم معزاجي هللا لوقيو مولا ةدش نم
 |0000 1 نم اج ةتريحاف ةعقإرلا نع ينلأسب
 7 اهدعبو يناس بوقعيو هبلط هيلا هجوت اهدعب نمو

 ١ كضا وهو ةنسحتم هتلاح تدجوف هيلا تهجوت

 مولا نم ننع ناك ام !ولازاو هونط مآ يل معف
 00 | مالكو. ليدنق.ديسلا تالاج نف
 )00 3 الشلا لوقءرفو ةلبارملا ركسع لخادتو
 7 لبق مروهتو تايالالا طابض ناجيضو لتتتلا
 2 ولع اهنودح دعب مدنع اهتيما مدعو ةعقاولا

 | اا دومحت عاجرا لجال اهوسسا نيذلا م مهنا
 77 نأ من انيلا نم بكارمللا جورخو ةراظنلا ىلا

 ١ ةيطبضلاب يعرفا رلق رظان يزع
 30 نابللا لوق هرق نواعم رهاط دمحم نا ينربخا

 7 عاش دق نا ةعقإولا لبق ليدنق ديسلا ربخا

 يدنفا نيمأ



 5 ساشا ل اح

 520011111 ذا

 مطبض راص نيذلا ر افنالا
 لس

 || نم ضعب و تابوهب

 رفن ةئاقسو فين مردقو ناجيشلا يف

 ع ,رصمو. ةيبرغلا«روبأو ف نينو اوناك

 0 حابص يفو لاع ٍرمأ ىضتقبب ةيرجبلا

 رثأ بكارملا نم طوف مينا ةبحب لو
 رم هداف كرو دقو مهلع لبانقلا فاذقنا

 ةياطبض ليكو .. ىنحما اذهب ةيطبشلل ةيربلا
 ةيردكسالا 'آ

 مدع لجال هيلع رشأتو انفرطب اذه رظن )
 44 ةنس اذ يف

 (بويا ليعامسا)
 (ةيردكس ةنسوينوي ١١ ةعقإو ريرفت ةيقب)

 ةلسارمل إو لوق هرقلا ركاسع ل خا دت تيب أمو

 (بيغت

 فصار كي نيس ةرضح نا ةيلط
 1 رظنو كانه دجو هنا ةعقإولا دعب هسفنب ينربخا

 نم لاؤسلا جراف ركاسصلا نس لس ١
 نع ًالقن اشاب. همالس ةداعس نم بسن ذا
 ناك اشاب فطصم نا برغلا اشاب قطصم ذاك

 ةلمح كانه دجوو ةيرحلا يف يبارع ىلا هجوت.دق

 لوقيو يبارع ع ملكتي هبلط عمسو طابضلا نم

 يلاهالا ظفاحلاو ةيطبضلا عدرت )ول هللاو ل

 اوجرخإو يصعلاب موكلها اوناكل نير والا نع
 دوبحم ةرازو فكتطظقس امو انيملا نِف نكارأل

 يو اطوقس ةيردتكسالا .تابالا تلعو ياس

 لضح يناس نايلسو محرلا دبغ قلصت يال
 سيئوبلاو نيطفضسملاو تايالالا لابس سا
 ضيقلاو ةيشنلا ىلا حالسلاب طورت ىلع اونو
 نوجرخي ال مهاو ةرازولا ةداعا بلطو لصاننلا ىلع
 قر و ني و ل ل ١ اهت داعاب الإ ةييشنملا نم

 لجأت ىلع !وقفتإو ليدنق ديسلا مهلا هجوتف دلبلا
 ه1 :

 اهدحا نيفارغلت اور رحو رخآ تقول لمملا اذه
 اشاب < ناطلس ةداهلب ىلا 0 ةينسلا ةيعمال

 الاد ةعاس 1 :ةفاسم ىف فرازولا عوجر نييلاط

 ديسلارضح املو لصحي اع نيلوئسم ريغ نونوكي

 مويلا كلذ بورغ ينو كلذب ينربخا ليدنق

 ىلا 0 لصنقو 0 1 بانج رضح

 الان 0 0 ني ابلطو تايالالا
 نا ىوس ءيشبب معي ال هنا ا ربظاف ةلاحلا نع

 قنا ةلصلاب افارغلت اور رخ :تايالالا لاعإ
 تاب رانك راضحا لع مهأر 00

 اناف اهم دعو ةينمالا نع مهمل أسي ةظفاحلاب تايالالا

 ةتربخإو قرش باب يف كب نايلس ىلا تهجوت
 اف لصانقلاو طفاحلا ةداعس فرظل روضحلاب

 درلاروضحرظتنيو اًقارغلت بتكةنا لاقو لفتما
 م نإو مثريغ الو لصانفتلا فرطب لغش هل سيلو |

 ةلغش فرعي وبف ةنيعملا ةفاسملا ىف درلا رضحي

 ىلا هجوت اهنم لكو كلذب اهعربخإو تهجوتف
 ةيداهجلا ليكو نم بفارنلب رضخ اهني ينو هلحم
 دعبو ةلاحلا تن اطاف ةراظنلا ىلإ يبارع عوجرب

 ردص شاب بغار ةراظن ليكشنو ينارع عوجر

 ةيطبضلا رومأم مازلا ةنوهضم فارغلتلاب لاع رما

 04 0 ماع مخ مدعو طبرلإو طبضلاب

 ءيش لعف ىلع ًاربت نمو اهدضالو ةيويدخلا
 ينعلطا ليدنق ديسلاف ءازجلا شاب ئراخج ركذ اه

 رضاحم لع راج هنا له ةتلاسف فارغلتلا ىلع

 ايليمي طابضلا ب هيا. لغا انا ) لاقف رخالا ىف
 (ياس دوي ةرازو ةداعاب رضاحم إومدخيبو مهيكب
 نم لمالا مطقنإو تلكشن ةرازولا نا هل تلفف

 ىلع انقفتا مث رمالا ذيفنت ىلوالإو ةميدقلا ةرازولا



 اذاةنإو مهلع ةيلوشسملا ءاقلأ نسحالا نإو لوق هرفلا

 ءافطا مدع لجال مهزاجف مهكامم سلجعلل ىأرت

 لصانتلا رضحا اذا لاقو ًاليلق تببف ةنتنلا نه

 يلاهالأ اولتقو ناربنلا اوتلطا نيذلا ماياعر
 رع ابار راما سله سلا
 مغ. ةكرت كلو هنم تعال لكلا جواس
 ىعدملا ةيطبضلا يجروهتشاب يلع ةهبشلا تعقو ال
 مانملاب فتولم ةقرطي اصغ تدجوو كلان ديول

 يتابو اشاب يبارعغ كلذ غلب الو . ةنجم تيرجا

 هصوصخب يفر دكو ةيرجلا نرد ينبلط طابضلا
 دوجوم ريغ يجروهتشاب ناك نإو هنأ لاقو
 ةيركسعلا نرم بوسحم هنا الآ حالسلا تحت

 هتدعوف ةهوبشم ريغ ةقي رطب ةنع جارفالا ىلع مصو

 1 نجلا يف يشبو لصحبي )و ةباجال اب

 /.1 ةنسويلول ١ ١ موي بكارملاب نينوجملا يقاب عم
 لمس ايكو كلاي لم ام نا
 ىلافالا يلوا مق نم ةداقلل' فزاع هع
 نأ يف نبيبروالا ىلع مهصعن ةلشو برَضصلاب

 ا دلل ل نت ابط مشل دك

 2 حالسلاب برضو تارجاشم لصح ام

 نبيبروالاو يلاهالا نبي اهريغو ةيردتكسالا
 لش نم ةعفدلا قده يف لصح ام لصحيب مو

 نيظنحت لا ركاسغ يتخارتو بصعنلاو ناجيقلا

 نإ هنزل ةكرحلا نبت قفا سلولاو مطابضو
 طافن لعأ كاسلا ترم للف دو

 منا تناكل هب نورّوي اوناك ا نوعيطمو
 لادف ك1 ديلا نؤرادقلا ا

 لبق ديعصلا روبإوب اليل ةسورحلا ىلا هجوت
 يناثلا مويلا يف رض>و وأي ةيناث وا ةعبسب ةعقاولا

 لاف ةففعوت بوس غدي ا سويس لا

 7 ملا ار ةيمابل 0 1ع ذأ

 0 وسب يف يداها رظان ع ا يك
 1 5: هريخ هيلع ملط 017 هرفيش / فارغلتب ن :رايحالا

 0 رأملا اكفنا يف رصم نم 000 ا

 001 هلا ًالئاق مايا ا لا

 آ 0 ايها ةلل فو يارطلا لافشا ليبشت ف
 ١ مامأ بورغلا دنع ةعم لباقثو ميدن هللادبع

 7 ماما اهضعب عم نانثالا فقوو ٌةذخاف ةيطبضلا

 رهو ةعاس فصن ابيركت ةيطبضلل ةلباتملا ةيوازلا

 اا ننلز تك دفا 0 3ع ده

 )000 لمشلاب هتماقال ةدمملا ةضوالا يف سيلوبلا

 : ايكترلوخدلا ا 32- بأبلا نع ةراتسلا اوخراو
 ذحا معي لو

 : يف يأ ةدحاو قعاس 0 00

 ةعاسلا 2 تط ديسلا 7 ارت ع 1

 7 اا مويلا يو هجوتو 1 0

 / ٠١ لاهالاراكذا عيعتن ربكألا ببسلا
 يت الما ناك ام وه نبيبروالا ىلع مصغنو

 - قض الع بطخلا ءاقلإو

 . ةيولعملا نابشلا ةيعمج نم نبي روالإو ةموكحلا
 7١ ظريغو ركاسعلا طابض نم داسنلا ىلع نيبصعنملاو

 7 نزا مث: اهف بطخو يثوننالا ةهج يف ةيعمج

 نأ مث ةعقاولا

 تاعامتجالا نم ةدلبلا

007 
 1 ا ا ا د د ا ووصو يو ع
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 نيحورطم بناجالا ىلتفلا نم

 را يف ىنام ضعبلاو را *طاش ىلع
 ةسمخ ىلا نيثالثو ةسمخ نم بيرقتلاب مددع

 تدجوف ظفاحملا ةداعس ربخال تهجوتو نيعبرأو

 ال يل لاقف ةتربخاف ينل اسف كانه يعاس نايلس

 ةنفدن يقابلإو طقف رع يثا وا ةرشع نعألا هربخت
 هتداعس تربخاف تهجوتو ةنم تلبق اف لبحلا يف

 ياس نايلس رضح ءانثالا نه يفو ةقيقحلاب

 لاق ام لثب موفد بوجو ىلا راشإو هتدعاسل

 نكمم ريغ رمالا اذه نا هل لاق هتداعسف لوا

 اهتقوبف دجوي ليتق لك ةئجراهشا نم دب الو
 نيفاك ارافنا 0 مجارخا لجال تهجوت

 دواد كب يلع نم تبلطف را نم مجارخال
 لاقو كلذ يضر اف مجارخال 59 لق

 مهربأ نم تبلطف . 0 لوق هرق نم ذخ

 ركاسعلا نا لاقف لوق هرقلا مزالم هيطع يدنفا
 ل اًرافنا تجرأ اًريخإو نييك امل

 ثج اندجوف رحماا نم ىلتقلا انجرخإو هناختجتا
 ,نودلا , سابللا ادع ايف بايثلا نم ةارعم مرثكا
 ظنغلا عم ةيلاتيبسالا ىلا تابرغلا ىلع مهانلقنو

 يتابب دجو يذلإو نيعبرإو نينثا ددعب اوناكو
 ةسمخ ىلصالا ةعقإولا لحم هيف اب رغنلا تاهج

 فالخم يلاجالا .نم ةسيرأو ساس ١
 ناك يذلا همالس يدنفا دمحا تلأسف جيراجلا

 يذلا تقولا نع ةيطبضلاب اًنواعم ناكو يحنون

 هنا لاقف ميلتق نحو صاختشالا كنلوأ هيف لتق
 رضح اهدعب نمو يش لصحي لل ٠١ ةعاسلا دحل

 0 اباصم نيظنحتسمملا يراوس نم لجر

 ةيطبضلا ىلا ملخداف تاهجلا نم يرام ضعب

 ءانثا يفو ةيلاتيبسالا ىلا مهاسرابو مم لغتشإو || ةيطبضلا ىلا يدنفا سأيلا عم تهجوتف جرخل
 لزتف ةيطبضلا مامأ برضو خارص عبس كلذ

 نيييروالا نوب رضي يلاهالا نم ةلهج دجوف

 ثاغتساف كلذ ةئكما اف معن "مف اعينش اًيرض
 روياتكلا 000 هوثاغأ اف لوقدهرتلاب

 ريغ الد تنرييوخلا او ةنرخلا ىلع ةظفاحلاب طقف

 داب 0 مزالملا رما اري

 لسرأ ١ عيدا ةوعنمو 0 ةيطبضلا

 ةنا باجا دواد كب 5 ةطسإوب مزالملا 0

 لشتي لف ةعقإولاب ريرقن ريرحنو لوق هرتلا ركسع

 ىلع كب ىلع ةقفإوف هل عضاخملا ماقُماقلا ىلا ةمدقب

 نم لوقءهرفلا لاجر ءامنا تبلط املاطو كلذ
 لئاط ريغ ىلع ةبتاكمو اهافش دواد كب ىلع
 نا مث ةيرس ةنصب مئاوما ىلع تلصحتسا انيحاب

 ةليل يف ارضح نيذللا اشاب بوقعيو اشاب هبلط

 نع اهموي حابص يف ينالأس نويسسوقلا عم ةعقاولا
 نا يل الاقف مدقل ا؟ ةعقإولاب امربخاف ةيفيكلا

 لصحي ) نيظنحتسملا ركاسع نا وه ةانقتح يذلا

 ذو ٠ ةينمالا ظنح يف نودهنحم معو لتق الو
 رذحا يللاقو هيلا اشاب هبلط ينبلط يناثلا مويلا

 ام ءيشب ةعقاولا قه يف 0 يفور

 مزم لصح ام اوفرع سانلا عيجج نا هل تلقف

 000 م يوقف

 مهئاقلإو ةيطبضلا ماما 10 0
 ركامع هم ولخي ال كلذ نإ برومو شا



 ( ةعقاولا لصأ اناك نانثالإو ) هطبض راص يذلا

 ايكو يلاهالا نم اًددع لوق هرقلا ماما اندجوو
 ىلا مددع دادزيو نوعمجت اوناك مقرفن انك

 لكراصو ةلاحلا رظنو ظفاحلا ةداعس رضح نا
 هتواعس رمآ [ًريخإو سانا قيرتت ىف دين اع
 قالشقلاب نيدوجوملا نيظنحتملا ركاسع راضحاب
 1 ايريضكام اللا ع وروسملا يراش لك
 تنالب عسل هج نمرضحزيلكنالا لصنق بانجو
 هليكوو ايلاطيا لصنق بانجو هسار 3 رم

 دتشإو ناجيشلا دادزإو اضيا نيحورجم ارضح
 يلاهألا ىلع نييبروالا لزانم نم ةحلسالا برض
 ىتح يصعلإو راخمالاب ممنوبرضي اوناك نيذلا
 ةياغ يف ]وراص هعورفو يهبهربالا عراشلا نأ

 ذخأ نيدوجوملا نم ”لكف رطخ او ماحدزالا

 يلاهالا عنمل ةهج يف ىقمو سيلوبلا نم ةعامج
 لصوملا عراشلا يف انررم نحنش برضلا نم
 ينباصاف ةيفيواج نيثآ عم ميدقلا لوق هرفلل
 مهصعت ةلش نم يلاهالا يصعب تابرض ةلمج
 ءامدلا تلاسو يسار يف تحرج ةمواقملا ىلع
 رما ظفاحلا ةداعسف لوق هرقلا ىلا تعجرف

 مزاللا ةيطبضلا ءاكح ىرجا 0 هيف ىلوخدب
 رو حر
 الخاد 5 يو ني يف احورحم لوق هرقلا

 ماقُماق دواد كب يلع نا مث لوقءهرقلا ىلا
 هرما ظفاحلا ةداعسف ركاسعلاب رضح نيظفحتسملا
 ةيلكلاب معنمو يل اهالأ عدرل عدام ثلا يف مهقيرفتب

 ةهج ىلآ هب دول كر دخأَ ترا هرم

 ناجيشلا نم اهيف نيجي نا ءاسع ام عنمل ةيشنملا
 عون لاحلا 5 مهيجوت ءانثا يفو ٠ |وهجوتو

 تدراوتو ناهثلا دادزا ةعاس عبر دعب نمو

 رظان كيرف ةياث كجرعم دظب

 . يذلاو يلاهإو بناجا نم لوق هرقلل جيراجملا

 . مم اارجا نا نيظنهتممملا ركاسع نم اهتقوب يدور
 77 عوبب اهنا لب لكشملا ضف دصقب ةيبلق تسيل
 ظفاحلا ةداعمل تكللذ دهوشو طقف ةيروتلا

 00 لإ ةتداتسف لماك ءاشاب ليعاسأ ةداعسو
 هيت ياو ا

700 

 7 ررحو هداي يحاو هدايب يح ه ىلا اًربخ
 نا مث ركاسعلا راضحاب يالا لكل ةلصوب
 داع مث ةلاخلا رظنيل ةيشنملا ةهجل هجوت د ا

 | وأد كب لع نا لاقو نابللا لوق هرق ىلا
 ةفاك ع ' يقل هلع هب هبنت ام ايش ىرجا ام

 ةعاسلا يبو نيكاك دلا ضعل بهمن راصو تاهجلا

 "00و تابالالا ركاسع رضح ابيزتل ١|

 عنتما نأ ىلا اًيشف اني ناجيغلا ادهف عرإوشلا

 ةهج ىلا هجوت هتداعسف بورغلا تقو يف

 جيراجملا عيجل لوق هرقلاب ىقبا ناب يفر مإو ةيشنملا

 دقو ةيلاتيبسالل ملاسرإو ىلتتلا نم دجوي أهو
 لوق هرقلل ةعباتلا تاهجلا يف دجو امو معمج راص

 كة رمو نبنيروأ جيراجم ةيناكو ناليتق ممردقو

 |ولسر ١ عيمجلاو ًحورجم ١ ؟و دحإو ليتق يل اهالا

 ةيناقحلا لاويد مامأ ةنفاعس ىلا تهيج ون ليلا نم

 نأ 9 ةنيرجأ أب ةتربخأو همدلم يدنفا نابل

 ةيطبضلا ماما نا لاقو رضح ةيطبضلا نواعم
 ”ليدق كب ديسلا نا له ةنلأسف نيرينك لبق
 ةنإو رضحي لل ةنا لاقف ةيطبضلل رضحأأم رومأملا
 موزآلب هربخأو ظفاحلا ةداعس رماب هيلا هجوت

 ياس ناولس ةعم دجوف ةعقاولا لوا يف روضحلا
 دياز دمحإو لبجوبا كب دعسو دواد كب يلعو

 هوعنم جورخملاب مه ام دعب نف يساغال] وتغاص

 ام كلذلف جرخت فيكو ضيرم تنا هل اولاقو
0 

0 
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 أر اهويارشع

 | ةليارملا ةيقانوأ طل مرن نك لح وخدلا 0
 ةلئاق ىتفيظو مساب يلادان نا تيهاج ىبسملا

 ءانثا يفف ,رمم حالسلا ناف بتاكشاب اي لاعلا

 ايهيفو ةيشنملا ةهج نم
 دنع ةيرعلا تمّتقوا ىلاهالاف كلام 00

 ركاسمعلاو اهتوبرضي اودخإو كريخلا يل 01 ١

 نايروالاف يهب الو رمأب ال دحا عم ماكنت م
 تيأر مث نيتنث ارا ةقيقح ةضزب ير 0

 ةبرضت, لاهالاو ةيطبضلا باب ماما ةياث اه
 دهاشت ركاسعلاو اليتق 01 ىلع ُهوقلا ىتح
 نوعنم الو راتما. ةثالث غلبت ال ةفاسم لط كلذ

-# 

 ةيطبضلاب ميدن هللا دبع رظنت تنك له س

 ماياب 81 ةنس وينوي ١١ لبق

 ةسمخ ا مويلا 0 2

 اال يملا أبا ميدن ان اديع

 قلب سلا مدرإ ملعأو كقول 1 م دنع

 ميدن هلل ادبع ضغبي ناك ليدنق

 ليدنق كب ديسلا نا ملعت فيك س

 مدن هللادبع ضغبي ناك
 ا ديسلا تاضارتعا نم 3

 هل عفا لعو هن ديرح

 ( وطعم اهياع عقوف ةتبوجا هيلع تيلن )
 بابلا هت ديحم

 ) قداص كلي نسح ريرقت ! ْ

 ( 728 ةنس ويني ١١ ىف ةيردكسا ةيطبض لبكو )

 يراترضح مدنفأ ولتداعس يظضفاحم 3 كيما

 41 ةنس وينوي ١١ قفاوملا دحالا موي يف هنأ

 رضح ةنياوبضلاب نحنو 957 ةييرع م. ةعاسلا

 نابللا لوق هرق نم ديعس يدنفارداقلا دبع انيلا

 يطلام ضن نيب ةرجاشم تلصح هنا انربخإو

 حالسلاب برض اهيف لصحو يلاهالا دحإو

 نيرينك اسانا كانه تاو نازفلا ةوق راو
 لحم ىلا تهجوت هتقوبف نبيبروإو يلاهأ نم
 انلوصو لاحجيو راقثلا وذ يدنفا ىلع عم ةعقاولا
 لوقهرتلا :يديجسمو نيلوبلا كاع دعب
 نولوقيو ةوهنلا ءارو نئاكلا لزنملاب نيلدحم
 ىلا. لخد دلبلا نبا _برض يذلا ضلاملا أ

 .نوواحلا ناو نويطلا» اكتم ليلا اذو
 ريلكنالا: وتالضنق يلا ةيرابخا لسرا .يغونلا

 نم صخشلا جارخال هيمدختسم دحا' بلطي
 راقنلا وذ يدنفا يلع تلسرا لاخلا ينف لزنملا

 ةيان درب يلوا ناك ا ظفاحلا هقول
 نب ناب نع ليرإ رح لصفلا باح
 ملاح لولا نم جرخ كلذ هانا يولد
 ىه اذه إولاقو ةورظن ركاسعلاف ضكر ةكرب

 ا
 اندهعجاف يلاهالا نم ةرثكب يانا عيمت ناكشلا

 رضح اهدعب نمو ناكمالا ردق ىلع مهيرفل يف
 ةظفاحملا ليكو ةرضح مث هسفنب لصنقلا بانج

 لصنقلا يفت ةفرعمب هشيتفتب وةيوس ل زتملاانلخدو

 لوق هرقلا ىلا انهجوتبو . ةحلسا هيف اندجو ام
 يما ماو نيكسب اًجورجم ناجملا ديسلا اندجو



 ةدوجوم تناكو ةيويدخلا عرضحلا مسر ايبق نك

 ةيطبضلاب
 اهنا ايش ةروكذملا ةلأسملا نع لعاال ج

 سايلا نم تعمس ثداوحلا ءاهتنا دعب
 ةيداهحلا طابض نزا ةيطبضلا نواعم هبحم

 ةيطبضلاب اهورسك
 لبق ةروك٠ ذملا ةروصلا 5 كك لخا

 /15 ةنس وينوي ١١ موي
 رومأللا هوان م اهيأر تنك م

 ١١ دعب ةروكذملا ان ل

 725  ةنس وينوي

 روكذملا خيرانلا دعب اهترظن ام.ال ج
 موي ليدنق كب ديلا دارا له

 ىلا كي الكر ل ةركلا را /.[ ةنس وينوي ١١ كدحالا
 تهجوت يبرع ١1 ةعاسلا نينثالا موي ينعا يناثلا
 هازنمب هيلا

 رهظ تراك يذلا انو دع ناك نم :ىم
 تماكت لهو ليدنق كب ديسلا ةلاح نم كل

 هتداع لثم لكتب ناك لهو ةعم
 ةيداهجلا نم طابض ضعب هدنع تدجو ج

 ةثالث ناك نيروكذملا طابضلا ددعو مهرعا ال
 يس ريرس ىلع اًدفار ةلدجو هدنع تلخد الو
 ريظو ًاليلق يعم لكتو ةردنلا لخاد نمأ ةنرخ
 اًنيخ اًجاجوعا ةجووعم تناك نيخانم نا يل
 مدع نم ىكشتي ناكو لخادلا نم نيعلا ةهجل
 يوتسي نا دارا يروضح دنعو ناقئحالاو زيربتلا
 ىنيل ١ ةلجر لّدع معابتا 3 هي لع

 هدنع ناك موي م ذنم نم كربخي ملأ 4

 يدنفا

 زيربتلا مدع
 ' ذم نم كلذب بامم هاب يزبخا َج

 يسضنب هل ثرضحا ينانلا مويلا يف ىتح مايا ةعبرأ
 رثؤوي )و ةنقحلا هل !ولمعتسا !وناك مال لادم

 ليلق ال

 06 للا كعدحلا قلا يذلا نم ملعت له س

 رجل ا يف ةيطبضلا ماما كيا

 ا” ادبارعلا يف ثنج ءانلا لصحي ل ج
 ةلسارللا لاجر ىنرم ركاسعلإو يلاهالا ضعب
 اهوعضيو لجرالا نم ثثجلا نوري اوراص
 اكو رجلا ءطاشب دقوتسملا :دحل ماهحلا باب نم

 يركسع روضحب ثثحلا نوشتفي دالوالا ضعب
 تقولا نال هتاذ ةفرعم نم نكمتا مل ةلسارملا نم
 امالظ ناك

 مولا يف ةيطبضلاب تنك كنا ثيح. س
 هاوس ةيطبضلاب ركسعلا نم عقو يذلا اف روكذملا
 ”يديلط وا نيكس وا ةلسارم ناك

 ٠١ ةعاسلا وحن ةيطبضلا ىلا يتدوع دنع ج

 نيظنقسلا ركاسع تدجو راين قرع روستو

 ركاسع معمو ةيطبضلا لوق هرق يف تيتيعملا
 0 .امإو عا نودبو ةرلسأ ترواكم ةلسارملا

 000 رداد م هنن لع محالس نيدلتتو
 ”ددألا لع ةضباق ديو. دانزلا ىلع دي ٠
 يثاكبلا ةراشا .لماحلا هببلطلا طباض ناكو
 0 تدجرو 00 ا

 0 ل ىلا 0
 ١ : جر, يل نيلئاق محالس ينوددهو يجو 2

 "يلع نيرظاح اولاز امو , رممم حالسلا نسحأ

 2 دوو
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 ' يلع قرأ كرجل هلع كلكر
 ىنامور روتكد

 25 ةنبس وباع ١[ نينثالا موي ةسلج )

 ليعاوسا ةداعس اهرضح ربظلا لبق ١١ ةعاسلا
 نيمآ ءاضعالا تارضحخو سيئراااشنب 00

 كب ىلافاك ن 3 قيفشو كب تسدخو كلب

 امب لثسو هركذ يالا راضحتسا راص كب غيلبو

 (تاوه

 كرم رادقمو كدلوم لجيو كمسا ام س

 كتماقا لممو كتفيظوو

 قالوب يف دولومو بابلا 3 ديحم يبسأ ج

 ةيطبضلا بتاكشاب يتفيظوو ةنس : يرو رصه

 ةيردنكساب يتماقأو

 ( نيهلا هفيلحت راص)

 ا 0 ِس

 ها 0 3
 رمظلا دعب

 ابموي ةيطبضلاب لع ناك
 امنأ ةداعلاك لاغشالا اًيطاعتم ناك ج
 ماتو هر

 اًجاجوعا ههجو عيطاقت يف تيأر له س
 كب ديسلا هجو يف را ل تبسلا موي ج

 مانلا ريغ اًجاجوعا روكذملا ليدنق

 مويلا كلذ يف ةيطبضلاب قب ىته ىلا س

 رهظلا دعب ام ىلا ج

 ىلا :ظفاحلا ةذاعس رظحم ناك له

 ع4 2

 موي ناك ناركذنا ل موي.تاذ يف ج

 ىا ربظلا عم اما ةيادبضلل رضح + ةسب وينو

 لخاد وهو ظناحللا ةقاعتم هل تيارو ريظلا دعب

 كب ديبسلا نم يتغليو روم اللا هادا يف اع

 روضح راطتنا لولو هراظتنا ُِ نك هنا ليدنق

 هجون ناكل هتداعس هيلنثت بسح ظفاحلا . :داعس

 ملألا نم هل ًالصاح ناك امل هلزنم ىلا

 ىينوي ١ ١ ةثداح لبق مالس يم وا ناجملا ديسلا
 مايأ ةعضبب /.5 .ةنس

 دق ناك رع نا معا َج

 ماياب 45 ةنس وينوي ١١ ةثداح لبق نحس

 0 7 س
 ةيطبضلا ا ا را َج

 0 وا
 ةباتكب رماب نب مس له س

 نوجا نيذلأ صاخالا من ١ اعلا ج

 . هليكو و ١ رومأملا نب ه٠ تالصويبب نون
 ةلصوبب 0 ١ ناك نا فرعاالو

 نجح ىرج ةنال ةلصوب ريغب وأ مدحأ ةمذ ع

 .٠ اهدحا ةمذ لع ةلصوب نودب صاخلا ضعب

 نوكي ةلصوب نودب نمحلا نا بلاغلا يفو

 0 املا رس

 رمابو روك ذملا صخشلا نع جرف ق* س

 ةباتكب ناكرمالا لهو هنع جرف نم
 ناجتلا نع جارفالا ةينيك فرعا ال ج

 هركذ مدقنملا

 4 ةعبجلا ب ةيطبضل أب تنك له س

 41 ةنساوينوي
 ةيطبضلاب اهموي ادوجوم تنك ام. ال ج

 يتلا ةحوللا رسك ةعقإو نع ةملعن اذام س



 سايلا تدجوف ربظلا دعب

 هه رهساف اون ار دكتم ةيطبضلا باي لع
 كعسو دواد ىلع ن نأ يفر يخاف كلذ نيسارع

 00 دع محرلا دبع ىنطصمو لبج وبا

 0 ةحوللا اوركو رومأل
 روت أ

 نع تصحتشتو كسفنب تدعص له س

 يلع يدينا نزلا 4 كرخ 0
 كلذ رجا مل 3

 ( اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت )

 هكوس روصنم
 ( يللا لوك ركع كلك

 | ١ ةعاسلا 45 ةنس ويام ؟ . دحالا موي ةسلج )

 يرسي :ليعاونا ةدافس اهرضحخ ريظلا نلف

 كب قيلع ءاضخألا تارضخو نجلا اذ
 راضمتلا راض كلب بيغو كلب نيمار كلي

 ( نيب ا هفيلحت دعب ردن اوه اب لكسو نكذ يثآلا
 تاع مر كارع ردو كداب لل

 :كاقأ لختو

 ايلاتا يدلبو وناهور يد ديرنلا ج

 رصم ةحص شيتفت ليكو يتعانصو ةنس 05 يرو
 ةلورملا م نالا

 ليذت كلج ديلا اهرب ثأر له ل
 كاذ ذا ةيطبقلا روان

 اهموي ةترظن ام ج

 ةترظن 3 يأ يف س

 هيف ةتيأر يذلا مويلا دكت يديد 3

 قيصلا باول ةعيملا ب ةجرظل أ نط
 هتضوا ىلا سلدس ةبلع رضحا هنا ةفرعا يذلاو

 مويوأ تبسلا موي 5 ةنع تعمس يفإو ةيطبضلاب

 . هلزعب جازملا فرخ“ هنا احابص دحالا ا 0 هيلع يدنفأ

 ليادتك كب كيسلا7 سفن نما تعبت 5

 ' 111 فرغم لأ تيموي وأ موي ةثداحلا لبق
 0000 كربخأ ليقف كب ديلا نى

 تدهاش له كسننب تنا نكلو جازملا فرم

 ام اضرم هيف

 0000 نو دن هيخ قربظام
 2 يل لاق انا كلذل ينبلطالو هنلاح نحنا ل ينا
 0 ]يمسه كنا كيري ةنإو جارملا فرتم ةناب

 : هذخاي 2 يأ معي

 ا دايخ هللاح ف كل ربظ له س
 م حم ريغ نم

 هاك نع 00 ب 0 21 يبلع ب

 موتسا ناكل عقاولا يف اضيرم ناكولو 0
 ةبحاصو' مكح يفا ثيح هضرا ءيش نع ينم

 صوصخب كلذ دعب افك قلل امأ 0

 : ليدنق كب ديسلا ضرم

 هسدهنلا قطصم روتكدلا عم تلياقل_ةثالث وا

 ” للشلاب باصم هنا ينربخإو هحناعي ناك يذلا

 000000 ا, نسل هترايزل هلا تهجوت امو
 00 ةيردكسالا برض لبق انا هنجلاعلا نيرخا
 . نعةتلاسو هترايزل تهجوت مايا ةتس وأ ةسيخب

 00 1و للخلاب باصم هنا يل لاتخ ضرم
1 7 37 00 3 
 : ربخأ دف دثقو ناكو ههنع قى طابرب هعارذ

0 1 

 .هتلا> نا اًضبا ينربخإو يدجنلا ىنطصم
 عون لست

 710 0 راما : هر دز د ا ف نيو 1 0 را ل لا ا ل ل ا رت سا ا 52 50750 021 هد 5:51 قس ا 12- + ل ل نا لا واق نك رو 2-0700 ا ا ا ا ا
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 7 77 اي سا نت ل ص سب للا

 | انجرخ ةعاس مير امرت كاس انكم نآدهو 00

 ءانثأ ىو ليدنق كب ديملا لزنم ىلا نيلخل#
 تدجو ينا راقنلا وذ يدنفا يىلعل تللةقيرطلا

 نم تمههتسإو اريغتمو اموهوم ليدنق كب ذيسلا
 كلذ هل ئارت ا راقفلا وذ يدتنفا ىلع

 معن 6
 ظفاحملاةداعس ابهوي كانه ىلا رضح له 0

 ناك هنأ تكتعربس امنا يسفنن مرظنأ " 2

 كلذ .تغين نا و ك انه

 هللا دبع ترظن هعاس يإو موي يأ يف س

 تاذ يف امنا اهركذتا " هعاسلاو 0 َج

 يفرسأ مابا ةركخ ىإ ةيئاهي ةسقإلا 0 ١
 ند ميدن هللا دبع راضحاب ليدنق كب ديلا

 ١ نم ةحلت ا لع «انب ةيلط ظفاخلا .ةداعنس

 اذه ناجم اهم ضن بليت لع ل

 شاّنلا نسح ناكدب يدوجو ءانثا ىلع اًمداق
 لاق نا دغبف ليدنق كب ديسلا ىلا ةترضحاف

 ةينايذطارومالاو بطلا نآلا نا ك1 1 1
 ظفاحملا ةداعس ىلا هجوتو هذخا اهب تاق تنا يتلا
 أه دعب لا ردا ملو

 هللا دبغ زفاس ان ا نأ فرعت مذ

66 

 كلذ ذعن ميكن

 ىبنوي ١١ ةعقاو لودح لبق ةيطبضلا نع
 /7 ةئس

 دعب 27 ةنس وذوي 8 سييخلا راه 0

 2 يدنفا ديم ةناخازجا 21 هجوت ربظلا

 يتعازجالا نم هناسلب ةبلط دق ناك ًالهسم ذخإو
 كيذيسلا ةبح هي ناكو هلزنم ىلا هجوتو
 نم ةغم هجوت كقو هبمم يددفا سايلا ليدنق

 ىلا هع هجوت ناك نا فرعا 4و ةناكلرحالا

 يناثلا مويلا نأ اكو قيرظلا يف رخأت وا هلزنم
 لل كرا ةيطبضلل هجوتا مل ةعمج موي ناك

 تيسلا موي يا يناثلا مويلا ف كانه ىلا تهجوت

 ماهنتسالابو كانه ليدنق كب ديسلا َر َرا ل نكلو

 رلوراخلا ف يرث ذاب ) ايليا نراع ح
 روكذملا مويلاب ةيطبضلا ىلا رضحي مل هنا

 تيقب تفقو يأ خكلأ ثقو يآ نم: س

 ديسلا نع تلأس ىقمو تبسلا موي ةيطبضلا يف
 ليدنف كلب

 ةعاسلا وحن يلزنم نم يروضح دنع ج

 نينعاس دعبو رومأملا نع تمغتسا ةيبرع
 رضحا لو ينصخت ةجاح ءاضتل تهجوت ثالثوا

 اًبيرقث نيلعاسب ربظلا دعب الا ةيطبضلا ىلا

 1 كلذ نغ مل 0: َج

 0 مسر اهب



 بترتي ةداهشب دهشي نا ةنكمال هبهذم يف ناب
 ص لئق اهيلع

 مالكلا اذه عمسا ل. ج

 ةسلجلا جراخ يف معم اسلاج تنك له س
 ةسلحلا ُْ كلوخد ةيلخل كروضح ذنم نم

 اولكت امل معم تنك رمالا ئداب يف ج

 تلصفنا اهدعبو اهع تربخا يتلا ةلثسملا يف
 نويسوقلا ةيشيواج عم تسلجو مهع

 ( هطخب اهيلع عقوف ترجع تكا

 ديك هراشب
 ١ رضخلا لفق راص كلذ ىلعو (

 2ك هم وبان 82 ىف دضالا ب ةيلَح)

 ليعامسا ةداعس اهرضح ربظلا لبق ١١ ةعاسلا
 كب غيلب ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي
 راضحاراص كب بيجنو كب نيمإو كب قيفشو

 نيبلا فلح نا دعبو هينا نايب ىتالا دهاشلا

 ( ناب
 ل2 تلم كسصو كما اع

 عم بسن وا ةبارق كل لهو كدلبو ” كنكس
 ليدنق كب ديسلا

 نواعم يتايظوو 4 و سا حج

 7ك انو ةيردخكسألا ةطبض

 نكي مو ابيرفل ةنس 4. يرعو يذلب يف يلا
 ليدنق كب ديسلا عم بسنو ةبارق يل

 يذلا ميدن هللا ديعب ةفرعم كل له 0

 لجا نم رصم رب ند داعبالاب هلع مح
 ةريخالا ثيداوحلا

 ىذرتي ناك ةنا فرعأو اًصخش ةفرعأ | َج

 لايدنق: كب ديسلا دنع ةيطبضلا ىلا انايحا

 ! ودب ل

 و روكذلا مر 0 ع ص

 د 2 ْف را ج

 مدن هللا دبع. تيأر كنا ركذتل له س
 ةيطبضلا ثتالحم ريغ يف

 0 ! مج نكد 25 أر يل 1 معن 3

00 0 

 سس

 000 رسل يراسل
 1 اراقلا ةيعتج ق' عرم ةنيأر ل

 فنيتلا سار عراشب ةيباطخ ل فورعملا

  يلرمثلا ةراحي نيدلاردب دمحا لزنمب ىرخا ةرمو
 ريغ يف ةترظن امو نابشلا ةيعمج اهبيف تدقع
 0 تالجلا

 تناك «|وس ةطخحلا ىف ةعم لباقنت 1 9

 يرابقلا وا ديدحلا بابلا ةطخحم

 تاطحملاب طق ةلباقأ 2ال-ج

 000 دق كب ديسلا ربت لأ ١ نم
 رو:اوب كا نم نم مكن كَ كبع رفس ترظن

 داما كسلا

 روضحوا هل رفس تلاع ام ينا ثيح كلذ

 1 عاصر ةنس وينوي ١١ دحالا موي ليدنق

 2 م ةيطبضل اب تيذغت نأ دعب 2

 5 ديحمو 8 0 نسحو راقفلا وذ يدنفأ

 أنهجوت ةيطبضل
 000 راسنتسالا 6 1 كب ديسلا ىلا عيبجلا
ع ادقار هان دجوف ٍهرطاخ نع

 1 ىو رولا ىل

 7 راقنلاوذ يلعل اطوان ةييرع ةيرج ىرسبلا ني

 )"0 ةيحح كي هرظنت تنك كنا تن



 هن يقكازتلا نش جا دف دو ويكنا 7 مورو بدسجج هي دوو 5

 9-5 00 ا

 | الف كلذ نع اًضيا انا ةنم مهتسا ل ايلا 3
 نم ادرإو نع يملا فارغلتلا ن

 0 ملعا ال ينا اك هريغ 00
1 ! 

 ( هنخو هطخب اهيلع عقوف ةتبوجا هيلع تبلت )
 قايدش ردنكسا

 يجررك قايدع ردك اجاوخلا ةهجاوم راص

 ةوالت راصو ناوطلا هلل ادبع هبهو اجاوخلا عم

 ردخسا اجاوخلا رصف ردخالا ىلع اوهنم ل
 نامطلا هل 00 اهل
 ردكسا اجاوخلا تراي ريشآ م3

 ديسلا ىار هنا سايلا ناكد يف هربخا قايدش

 ةنس وينوي ١| كدحالا موي يف ةنيفح ليدنق كلب

 همالك ىلع داز لب سلا ىلعاب ةيطبضلاب 5
 جراخ يف هل لاق قايدش ردنكسا اجاوخلا ناب

 ديسلا ةيئورب ةربخا ةناب هخيرات ةعاس ةسلجا
 نكلو روكذملا مويلا يف ةيطبضلاب ليدنق كب

 يجرخ عطق ل ببستو يتمض يلو تسل تنا

 كيلع هبجوت اب كت هبهو اجإوخملا هل لاقف
 يف هنا قايدش ردنكسا اجإوخملا ةباجاف كتنايد

 صخت لتق اهيلع بترتي ةداهشب دهشي ال هيهذم

 ةربخا ةنوك آلا قايدش ردنكسا كلذ عيمج ركتأف

 ناك ام عيج ساجلا ىدل ررق قباسلا يف ةناب
 ديسلل هتيّور سيخ ركذي ترا نودب هن يف
 ليدنق كب

 أب 0 0 يالا راضت#“ا راص )

 ) ٍتاوه

 كدلبو كنكس لحمو كرمع

 شي واج يتءايضو ديك هراشب يما َج

 فيراطعلاب نكاسو ةنس 99 يرمعو ةيطبضلاب

 توردي يدلبو

 يلا رام
 تاجاإوخاب ةفرعم كل له س

 9 1 للا ادع هقيح تال
 كابالا دام

 ةفرعملا قح اههفرعا ج

 موي تاذ هي اهعم تدجو له س

 نيب تّلصح لهو بوهلش سايلا تاكدب
 /5 ةبس وينوي 1١ ةعفإو نع ةملاكم نيروكذملا

 نابل ناكد ىلا ددرتا أم ارينك ج

 اسلام اها ار نيل ا
 طق م دبا ال نكلو ةروكذدملا ناك هناي ديف

 ةهجلاب يروضح يف ةيوس نينثالا ةفداصم
 ١١ ةعقإو نأش يف مندحت اًصوصخو ةروكذملا

 /1 ةنس وينوي
 هخيرات ةعاس ةسلجلا جراخ تنك املا س

 مهني تلصح يتلا ةملاكملا يف ام نيروكذملا عم
 ناديا لو نامضلا هبهو تعمس ج

 ليدنق ديسلا تيأر كناب ينتربخا امأ قايدش

 لوفي ةتعبسو 1 ةنس وينوي | موي ةيطبضلاب

 ةباجاف ( مكعفادمو مكحالس او ذخ هللا اي ) ركسعلل
 ايف كلذ ِكل تلف ام ًالئاق قايدش ردنكسا

 نكت م ميني ينبت فيك ناظلا هيحو هل لاق

 تلق يلا به.هل ًالئاق قايدش ردنكسا ةباجاف

 معطف وأ يحرخ عطق ديرت له. ديرت اذاف كل

 يرما يلو تنأ له يع 3

 نام هبهول قايدش ردكسا لقي ملأ س



 ةيطبضلا ملالس ىلعأب اققإو ليدنق كب ديسلا
 ةدوجوملا ركاسعلل لوني وهو لوالا رودلاب

 اناف . مكعفادمو مكحالس ىلع هللاي .ةيطبضلاب
 ةياكملا عقب: بوبيش اجارخلا تربخلا

 اهيلع عقوف هتبوجا ىلع متنا ةنم بلط)
 هسبتاك ) هلطخب

 ْ ناحل هللا دبع هبهو

 (تاوه اب لثسو هركذ ينالا راضحا: راض )
 | كرمع ردقو كدلوم لحمو كنمسا اه س

 كئماقا“ لمصو  كطعاتتو
 دولومو يحروك قايدنش ردنكسا يسا 3

 ةيخاخد خذت يتعانصو ةنس 45 يرو ادنيص يف

 ةيردنكسب مقمو نييجيدملا ماوشلا
 ( تا وه امب لكسو نيل ! ةفيلحت راص )

 هبهو. ىبسي صخت) ةفرعم كلل ه س

 ناحل هللادبع

 هما
 غيس موي تاذ يف ةعم تدجو له سس

 سأيلا. ىسي صنت ناكدب ةيبرعلا 1 ةنس رخإوا
 بوبلش

 عم تعمنجأ امنأ موي قياخت يننكمي ال 3

 هريغو ةروكذملا .تاكدلا يف روكذملا. صفشلا

 رارم ةلج
 تربخأ رارملا كلت نم ةرع يف له سا

 ةل اسم صوصخ يف ءيشب ناحل هللادبع هبهو
 /7 ةنس وينوي [ 1

 ةروك ملا ةعقاولاا
 | ةمقلو صيصخ هي ةفزختا ينل ا. ىن

 ةروكذلبا: 4 .ةعام ويؤتأ 1 -

 ' يلع يف وه اع نويسموقلا تربخا قبس ج
 1 م7 ةنموينوي 1١ ةغقإو ضوصخ و

 مم يف ليدنق كب ديسلا تيار له س

 ةروك ذملا ةعقاولا

 تنك تربخا 15 روكذملا مويلا يف معن ج

 ٠0" ذب ؟'/ع ةعاسلا ةيطبضلا باب ىلع تدجو |
 لماع ناك يذلا بعرلا ةلش ا ربظلا

 )00 ل11 كب دسلا تي أر. تنك نا ققحتا الإ
 ثكما لو يسإوح اًدقاف اًبيرقن تنك يناف ال ما
 ظ نيتقيقد وحن الأ ةيابضلا باب ىلع

 ' ا كاذبع هبهو تربخا امأ نس
 ةعقإولا موي يف تيأر كنا بوبلش سايلا ناكدب
 لوقب وهو ةيطبضلا لالس ىلع ليدنق كب ديسلا
 (  مسعفادم ىلعو مكحالس ىلع هللا اي ) رككسعلل
 نيصنعت تيار كناب روك ذملا هللا دبع ربخت ل لهو

 اهيف ناجي لصحو ةيطبضلاب نيحورجمم
 يدوجو ادع ايف كلذ نم ءيشب هريخأ : 5

 كانه نم يناحنإو روكذملا مويلا يف ةيطبضلاب
 تقو برقأ ف

 يلا صخشلا كربخي لاو . لضفالا اوعبتا .
 ا ةروكذملا تانكلا ئغم نع كنم مهفتسأ
 ديسلل يتارغ نم دراو فارغلت يف ةررقم تناك
 ليدنق كب

 ١ 000 ود نيت كبك اديب َج
 نه, يسوم ىوجسل ص" يفه مهغتسأ را ةنيس ولن دب

 ةقيقحلا يف و هل اعرّسفف , لضفالا اوعبّتا . ةلك نع ال , لضفالا , ةيلك ىنعم نع ,نانبل' لبج
 0١ ةلككأ دجو ةناب ينربخا روكذملا صفشلا نا
 7 يا يف ينربخ ) نكلو فارغلت يف ةروكذملا
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 ةبسانم ةئأبو هتركذ ٠
 تاذ يف انا قيفحتاب مويلا ركذتا مل َِ

 رهش وجني نويسسوقلا يف ىلوالا يتبوجا لبق موي
 ١ يف ثدحت هلل ادبع هبهو مه ايشام تنك اًبيرقت

 روكذملاف 6 ةنس وينوب71 ىنلش
 هب تبجا امب ينربخا

 كني. ةملاكملا تلض لح ياو
 ليدنق ديسلا صوصخب هللا دبع هبهو نيبو

 هي تناك صوصخلا اذه يف انمملاكم ج
 جرفالا ةراح ةهج نم ةيشنملا رخإوا

 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )
 ( بويبش ليئاربج )

 ةيردنكسا قيفحت نويسموق ءاضعا ٠
 نيرا انب ن نلا

 يدشر
 /5 ةنس ليربا 58 تبسلا موي ةسلج )

 سيئرلا اشاب يرس .ليعاسأ ةداعس اهرضح

 كلب .نيمأ.. دجحإو كيوي ات ا
 يينشو اذأي 'يدلغر مهربأو كب ولافاك نويلو
 ( توه اب ليسو هركذ يئالأر اضحتسا راص كب

 ناي

 'كرخ رادقيو كدلوم لغو لمس
 كتماقا لحمو كنعانصو

 دولومو ناحصلا هللادبع يهو يمسأ َج

 ةنس 41 ىلا .٠+ نم يرعو ماشلا سلبارطب

 0 ةيردنكسب مقمو رجات يتعانصو

 ( تا وه اب لئسو نيملا هفيلحت راص )

 بوبيش

 ةنرجأ ملا

2 

 21 ةنس ونوي ١١ ةعقاو صوصخ

 ةلاسملا يف ارارم ةملاكم اننيب لصح معن ج

 ةروك ذملا

 كو ربخا اضعه نا روكا كتريعلا لها نب
 ةيطبضلا نم الزان ناك ليدنق كب ديسلا ناب
 روسكو ةعبرا ةعاسلا وحن 68 ةنس وذوي ١ موي

 ربظلا دعب ( يضرفالا حالطصالا ىلغ )
 يتأي اه بوبيش اجاوخلا تربخا من ج

 تولع نيالا نكد قاخوجوم كنك بلا وهو »

 رخاوا ةي مسربلا قوس ةهجب ميقم « لاقب »

 علا ةسلا حارا كناكاذلا ركافتلو 155 5م

 ردنكسإو سايلا نيب ةنحاشم كانه ناك ةنال

 ةبسنلاب ةير دنكسب ةيجيسملا ةينخاخدلا زييش يجروك'

 ١١ ةعقإو ركذل ةبسانم تلصحمل ناكدلا راجيال

 روكذملا يجروك ردنكسا ربخاف 2 ةنس وينوي

 نويسوق » ديك هراشب روضحو يروضحب
 ناك 28 ةنس وينوي ١١ موي يف هنأ « ةرطبضلاب

 0 نانا لوصح ددعو ركيرمود ةوهق يف

 . لضفالا اوعبتا  ةءلك ىنعمنع ةنم مفتسإو صخخت
 نع روكذملا صخشلا نم ردنكسا ماهفتسا دنعف

 اربلت درو ةرخك لارلا كلك
 ةباكلا هيف لوقي ليدنق كب ديسلا ىلا يبارع نم
 لص كلذ دنمف . لضفالا وعينا , يا ةروكذملا
 غ ءيش ضني لوم ف كلش ردكم هع

 نينا كاع نجر ةظيفلا كا دجرف هللا
 ناويغلا 55 ف كلذ 2 يل اهالا نف جير اجم

 ؟'"/.تناك ةعاسلا نا يحروك زدنكسا ين ربخإو

 داع ةيطبشلا ىلإ لخد الو ركل وأ

 مو رضحتسا اوناك نيذلا نيروكذملا نيحورجمل

 ىأر ةيطبضلا لخادب ناجي لصحو جراخلا نم



 يتلا ةلاحا ( ينعا ) نيس اب ترعش 3

 بتع 14 ةنس لعنلا يذ ربش رخإوا يف اهيف انا

 يل لصح دق ناك ديدش يعيبط لاهسا
 كضرم دادتشاب ترعش موي يا يف س
 ىينوي ٠١ تبسلا موي كلذب ترعش ج

 يا يناثلا مويلا يف نكلو ربظل ريظلا دعب 5 ةنس

 روك كلا وللا يوعدتما حراك دحألا وب
 مكللا يف ءطببو يناسل يف اضيا لقثب محا تنك

 عالتبا يف رسعتب رعشت تنك له سس
 عئام رخآ ءيش عالتبا وا كير

 عالتبالا طع سعت ل هشأ 2 2

 دائاسلا يع ءايدالا تكا

 كقير عالتبا كيلع رسعتي ناك له 0

 يقير عالتبا دنع رسعت يل لصحي ناك ج
 لئاس عالبا دنغ يل لصحي ناك يذلا رسعتلاك

 ناك كصرب ثالاك دنا نأ تلف

 تنكأم ل اوزو نيسحتلا ءادتبا لهف دحالا موي
 ةدحإو ةعفد وأ جيردتلاب هب سحت

 نعردعاوأ انوي ردع ةسمخ وحن تيقب جس

 ىينوي ١١ دحالا موي أجب تنك يتلا ةلاحلا يف
 مايألا دعب الآ نيسحنلاب اون ثرعش امو 6 ةنس

 نظإو ديدش ءطبب نكلو نيسحتل ارهقسإو ةروكذملا
 ذم جالعلا يطاعن مدعل ءطبب ناك نيسحتل ا ريس
 تفيرلاي تنل
 (ليدنق ديسلا ) (همنخب |هيلع عقوفهتب وجأ هيلع تييلت)

 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو

 اضعا 0
 نيمأ دمحا

 سيئرلا نع

 يدشر

 00 كهل ليربأ؟ ءاتالتلا ءوي ةلج )
 )0 نايزير نضر اشأب يدشر مه هربآ ةداعس اهرضح

 قيمت نويسموق ءاضعا كب غيلبو كب

 اب لثبو هسا يالا زاضحا راص ةيردنكسا

 ( تاوه

 كتماقآ لحم نيإو

 يكسو ةنس 14 يرمتو زاكو رود وتاكرفالا فرطب
 ةيطبضلا ةهجي ةيردنكس
 0011١) كارم راص نييلا فلح نا دعبو )

 *نويسموتلل قفحت ةقباسلا كتبوجا نم سس

 1] ةلس وينوي 11 موي .ةيردنكسن : تنك كنا

 ديسلا تيأر لهف ةيطبضلا نم برقلاب اقم
 ةير دنكسب امرتهج يف روكذملا مويلا يف ليدنق كب
 ٠15 هيك يآب كلذ كغلب لهوا

 اا كب ديسلا را ل يشبانآ ج

 آ000- انا تناك ةهج يا يف روكذملا مويا
 ضعب نم عمم هاب ينربخا ناملا هللا دبع هبهو
 ركذتا ل نالا نكلو ميسا يل ركذ ناك سانا

 هللا دبع هبهو ىسسملا صخغلا نا ( مح ) مغاب
 ضعب» ماما صفح نم عمس ةناب ينربخأ ناحصلا

 0 ادق كب ديلا نأ نيررخآ صاختا
 قئاقد ضعبو + ةعاسلا 7

 هللادبع هبهو ىتح /8 ةنس وينوي ١١ موي يف
 يذلا صفا مسا نع ينربخأ روك ريدم

 ' 1 دق نيذلا 0 اها أم ريحا
 م نالا نكلو ناحلا هللادبع عم ربخلا ةملاكم

 قير ذملا صاختشالا ءايما ركذتا

 هلل ادبع ةبهو كربخا يِّته س

 | ارجع كو كتعانص امو .كمسا ام س

 اب نامضلا



 ا

 (هلزنمب ماخر ةنيبارتت 00٠

 شفي رت ىئرب

 (رضحلا لئقراص كلذ طو)
 ءاضعا ءاضعا ءاضعا

 يدش 1 غيلب ا دا

 سيئرلا

 يرسي ليعاوسا
 /5 ةنس ليربا 7؟ نينثالا موي ةسلج )

 ْ يدشر مهربأ ةداعس اهرضح ربلغلا لبق ةعاسلا

 تارضحو سيئرلا ةداعس نع ةباينلاب اشأب

 كب نايزيرو كب نيمإو كب غيلب ءاضعالا

 امب لثسو ليدتق كب ديسلا راضحا راص
 ) ٍثآ وه

 تنك كلتاي نويسمرتلاتيريخا ىلا

 جورملا كبكمي لو. 65 ةنسس وينوي 0 ٠
 يذلا مويلا نع انربخاف كفيظو ءادا لجل

 رخال ضلت
 سيلا موي ضرما ءاستبا نارا

 ةيعرك خيراتلا كلذ لبقو 41 ةنس وينوي

 يسابوكابج ْ 0 دينك م دا ةتس وأ

 لقتلاب
 ىنهل ا 50 سحا تنك جب

 ىلا ىرسيلا يب راشإو ) لفسالا نم

 000 1 هب نحب ناك يذلا مسقلا

 بنجلإو فتكلإو عار ذلا نع ىنمل ١ ةهيجلا

 عاردفلا يف قارتجا ةطقنب ٌسحا تنكو ( ذخنلاو
 يسار يف لقثو نميالا ذوفلا يف ةدورببو نمبالا

 تنكوربيكلا ّوضلا ةيؤر ليحتل تنك امو ييعو

 سس
 تنك يذلا مسنلا ىلا كدي انل رشأ

 كسأر يف لقنب هيف ست
 ىربسيلا كيب راشا ليدنق كي ديسلا ) ج

  لمتل] ناك لالقو .ةيحا نع يلا دهملا ىلا

 ىلع هبجاوح لقث عم روكذملا مسقلا يف ناك

 فاضأو ( سارلا عيمج يف اعون لقث دوجوو هينيع

 بنخ حاولا اوعضو !وناك مهنا ليدنق كب ديسلا

 عنل همون لحم 4 اين م ينانحتلا فصنلا ىلع

 نم ةينالا تاوصالا_عنمو ظن نع وضلا
 مكحلا يدجنلا ىفطصم يأرب كلذ ناكو جراخما

 نم ردكت اذا نالا ةياغل ناب فاضا كلذكو

 يدرالةيادب يف هب نك ناك امال لص اي
 1 ءيشب مويلا سس له س

 يسار هل لقش نالا ةياغل سحا َج

 لقفسالا. ىلا. لهالا نم نفالا يناجا يف ةدوربو

 لفسالا. مسفلا يف رثكابو
 مويلا' امم نحت يتا١ ةلاخلا نا له س

 يف اه ْسحت تنك يتلا ةلاحللا نم لقا وا رثكا

 كلضرم ةيادب
 رينكب فخأ: مويلا هب نحأ ام نا ج

 يضرم ةيادب يف هب ٌنحأ تنكام
 للفاخ هانملا ليدبت. بلظن: تنكس

 تبنك له. تربخا 15” ءافش .كلل لصح ةناب

 ولد ضخ
 ينل اح تناك نإو ةروكذملا 0 6

 لثني .نيحلا تنك هلو اني كلل 6

 نكلو قارتحا طقنو نيالا عار ذلا | يف ديدش
 ذختلا يا لفسلا ةهيجلاب لقا كلذ ناك

 تلصو ىتم ( ينعا ) نيسمتلا اديب قم

 مويلا اهب ّسسحَ يتلا ةيفيفنملا د ىلا



 هلزنم .يف ءاشعلل كوعدي .نأث له نس

 ءاشعلل ينوعدي ناك املاط ج

 دحالا ةليل كاعد ناك نا ركذتل له  س
 /1 ةنس وينو 1

 ةروك ذملا ةليللا يف ندع تنك معنا 7

 ندع تهجوت ق -س

 ىلا انهجوتو ناويدلا كي ةيوس انك ج ,
 ناكد مامأ نم ةيشنملا .نم أني ره .نأ كعب كيزتف

 افيراسب ناكدو ٍقيز

 ىلا مكلوضو دنع ةعاسلا تناك مك 0

 كانه نم تجرخ .ىتمو هلزنه

 هلزنمل يبجوت امنا قيقحتلاب اركذتم تسل ج

 ايرفنعا/+ وأ ع ةعاسلا ومن بلاغلا يف تاك
 ةعاسلا وا 4 ةعاسلا وحن ناك هدنع نم يعورخو

 ةببرغ ةعاسلا وا 2

 لرنم ىف يا اضيا كانغ تواك نم :ن

 قترب تفسوي

 | نينثالا نحن انريغ دحا كانه ناك ام ج
 لاح يف دحا كانه ىلا رضحي مل له ل

 كروضح

 ةردنملا ةنزخ ىف

 الو ةردنملاب ال !دوجوم دحا ناك ام ج
 ةنرزخ اب

 اًقباس ةيردنكسالا لطنيختسم

 ةفرعأ مم
 ىترب فسوي دنع يقح دما ناك له نس

 دحالا ةليل يا ةروكذملا ةليللا يف

 ذآ
 كانه .ناك ام. الا ج سس

 سفيرت ىهسي صخ) ةفرعم كل له س
 ةيردنكسا تالوق هرق راظن دحا

 ةفرعأ معن 3

 ىلا روكذملا صخلا رضحي ل له س

 يوك دل[ ةليللا ىف ويري تسوي نازام

 يضع ©
 كانه ناك ليدنق كب ديسلا ناله .س

 ةنزخج ريرس لع اًددم ناكو ةروكذملا ةليللا يف

 ةردنملا

 هريغ الو ليدنق كب ديسلا ناك ام ج
 ثربخا اك

 ( هتبوجا ىلع همت عضو بلط )

 سيسنرف

 لايربغ
 اجاوخلا عم وترب فسوي ةهجإوم راص )

 قلعتي ام ةماعي ام ررق سفيرت اجاوخماف سفيرت

 '0020 ال نا لاق اذه امإو وترب فسوي

 باجا ضعب ىلع امتبوجا ةوالت فعبو سفيرت

 اجرنا هررق اه اعيش 1 مل ةنأ وترب فسوي

 ىلع ارصم لزب ملف سيرت ويسوملا امأو سفيرت

 ' ىلا هجوتي ل ناك اذا ةنا فاضإو همالك قدص

 7 ةردنم دوجوب فرعي نيا نف وترب فسوي لزنم

 كلذب رقا اك اهب ريرس دوجوبو هلزنم لخاد

 0001| نالت ويوملا لاق م وئرب تفسوي

 نم برقلاب ةماخر اهيلع ةريغص ةنيبارت ادوجوم

 فسوي نكلو كييابشلا بناجي ةردنملا ةلواط

 00١ 3 روق كلا ةنصلاب ةلوارت دوجو ركنأ وترب

 غي اًطبرم ادوجوم لزي مل ةدنع نا لاقو
 . دوجو مدع ىلع قيفحتاو فنثكلا نكيو رصم

 0 20020 ساكو و 0



 كلذ نم ائكيش ردذنا ل جا
 ليدنق كب ديسلا عم فداصتل ل له س

 ام موي بورغ يف اثيراس ناكد روج ةيشدملاب
 تقو انايحا ةلباقآ تنك يا ركذتا منا ج

 ةلباقمركذتا 1 نكلو ةروكذ ا ةهجلاب بورغلا

 ىبنوي ٠١ تبسلا موي ُ ليدنق كب ديسلا
 ' ل

 ليدنق كب ديسلا تفداص موي يأ يف س

 اثيراسب ناكد مامأ بيرفتلا 5 ىلع

 ةلباقا تنك انا موي نيبيعن نكي 0

 تركذ 1؟ انايحا
 كب ديلا لع ددرت كل نك لع

 ةعم طالنخإو ليدنق

 سيل نكلو هيلع ددرت يل ناك معن 5

 لجال ناك رثكآلاب ةعم يطالنخإو ةرثكب
 :ىلصملا

 كب ديسلا ةحص فارحنلاب تملع ىتم س

 /1؟ ةنس وينوي رهش يف ليدنق

 هَ ليدنق كب ديسلا ضرك تمع 9

 حابصو ا 45 ةنس وينوي 1١ نينثالا ةليل بلاغلا

 ولزغم ىلا تهجوت ينا ا ا موديلا

 اضيع ا دقو أ اًحابص ٠

 نإ تلعاقتا س

 ضيرم

 كلذب تعمم نم ركذنا + ج
 لخاد ةنزخج ريرس ةقيفنح دجوي له س

 ا ةردنم

 ليدنق كب ديسلا

 ( هيحو كطخم اهبلع عقوف هتب وجا هيلع تبلت )
 قئرب

 (بيدلادمحم) (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )
 /5 ةنس ليربا 15 سيينخلا موي ةسلج )

 0 ١ 0 - دعب ؟ ةعاسلا

 راص كب 0 هاب يدشر ا 1

 كرعو كتنبظوو كدلبو كنا ام سس
 كتماقا لحمو

 ةيردنكسالا يدلبو لاي ربغ سيسنرف يهسأ 2

 شتنم يتفيظوو ةنس 11 يرمعو اهيف نطوتمو
 را ةيدلملا ءادلاب

 ) نيا أ ةفياحت راص 0

 د تاي سس تا
 يردك انياس هب دلبلا ةرئادلا

 نراك ةناف ةفرعا معن 3

 اهليكو اناو ةيدلبلا

 سرب 1١1 ب ةيردكس تلك لا نع
 مايا ةعضبب اهابقو 7 ةنس

 ةيردنحس

 ةرعادلا رومام

 ُص ددرتلا ْ ةداع كل تناك

 روك ذملا ونرب فسوي لزنم
 مايالايف اضوضخت هيلع ددرتا تنك معن ِج

 رثكأ هيلع ددر:ا تنكيناف هلاصفنا لبق ةريخالا

 قيفحم نويسموقل نتيعن ناك ةنال لوالا

 لاغشا عيمجم اًظونم ابيرقث تنك انإو كراكلا

 لجا ند.ههتاباتا لاحلا يضتقي ناكو قئئادلا
 جولصملاب .ةصنخلا لاغشالا
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 ديسلا عم بسن وأ ةبارق كل له نم

 هبات ةيردككسا ةيطبصرومام ليدنق كب

 روكذملا عم بسن الو ةبارق يل نكي ج

 يوابروا صخم## ةفرعم كل له س
 طايخ وهو اقيراسب ىبس

 ةفرعأ معن َج

0 000 

 روكا طايخلا
 يباحصا دحا هدنع تدجو اذا انايحا ج

 يحاص بيش هددع .سلجأ تنك

 |.و 5 يف تبسلا مويو ةعبجلا موي 0س

 ةيردنكسب تنك له /68 ةنس وينوي
 ِ ةيردنكسب تننكا منج

 دير

 ىنطصم ىبسل صخت) ةفرعم كلن لهو

 ةيردكسا را دحا ىوالزتلا ىدنفإ

 ناكدب سولجلا يف

 فكيمويلا

 ا
 روكذملا عم طالئخالاب ةداع كلل له س

 هيلع ددرتلاو
 هيلع ددرتو ةعم طالئخا يل معن ِج

 / ةنس وينوي ٠١ تبسلا موي يف له س
 افيراسب ناكدب تنك ١١ وا ١1 '/, ةعاسلا وحن

 ىلا ةعم تهجوت لهو هركذ قباسلا طايخلا

 كانه هرهسلا متفرصو ِهلزنم
 افيراسب ناكد ماما تررم ينا ركذنا ج

 ( ةيرغ ) 12 ةعاسلا ونغ روكذملا وللا يف

 امإو يجرهاوجلا ينيذ ناكدب تسلج ينا نظإو
 ها كانه رهسا لو ةفرعا مل اقيراسب لزتم
 لملابس ياك. افرك الو ةرركذملا هليل
 +1( ةعاسلا وحن يلزنم ىلا يىلوخند دعب ةر وك ذملا

 ' و ركذإو ةلم جرح ام للا نم ةّيرع ؟وا
 | م ناك لايربغ يدنفا شيسنرف نأ بلاغلا
 | 01] لاه قبو لزتملا ىلآ يم روضحلاب ةتلكو
 ةسمخ وا 41/ ةعاسلا ةباغ

 س
 ىقح لبهحا ىبسي ةير دس نيلوزوهسم

 طالنخا

 كِ- ريرس ىلع ,ةئحارتسإو كلزنم ىلا ليدنق
 ةرادنملا لخاد ةنزخ

 | 0ل لك ل ةعام
 ' ا طباضب ةفرعم كل لد

 1 كب ديسدلا روضح ناك ةليل يأ يف .س

 0 لبدنق كب ديسلا روضح ركذتا ١ ج
 00000 سأل يذلا لزنملا ىلا يا يلزتم ىلا
 ةعقإو لبق يا تقولا كلذ يف !ددحم ةنيدملا

 رع ةسربفخ 41 ةنس ىدوي |١

 3 ناك ليدنق كب ديسلا نا

 )اللا كلل ىف لزتب هدوجو ركذتا ل ج
 تاالوقورق راظن دحاب ةفرعم كلا له ص

 سفي رث هجاوخلا 0 ةيرتلكسالا

 ' ةليللا قي كلزنب |دوجوم ناك انأ س
  نياذنهتسملا يثاب ينح ىدنفا دهحا ةروكذملا
 د ردكم

 مؤتسي ملأو درك تا ذل هركذ قباسلا

 )00 وك أه ةبجآو ليدق كب ديلا نع كنم
 ةنزخلا لخادب

 7 اا لا دك رت هل سيو ىدنع ناك أم َج

 - ةروك ذملا ةليللا يف كلزنم ىلا رضحي لا س



 امدنع سيلوبلا ةيشي واج كو ربخي م 5
 رماب اسفل ا وتالسنق نم برقلاب نيعجار مهتيأر
 ماو عوجرلا نيدصاق ةعقإولا لحم اوكرت نم

 بننأ مهم ميلا
 نءو عوجرلاب مرمأ نمب ينوربخي ل ج ١

 مؤتسا مل ةعقاولا لحم ىلا هجونلاب يلاهعتسا ةرثك
 ضيا مهنم

 دواد يلع روكذملا مويلا يف تيأوله نب
 ةقييخ اوناك لهو ينح دمحإو لبج وبأ دعسو

 نا لهو ةنتلا داما يف مدهج نيلذابو نيعاس
 تناك وا ةقيفح مثرمإوا نودذفني اوناك نيظزمتسملا
 يف مهاغشا وم رع لع مو ةيرهاظ معاكرح

 : ةروثلا دامخا
 دواد يلعو لبج وبا دعس تب تيار مها

 ربظي ناك ناروكذاإو يتح دمحا رام 0
 سيل نكلو. سانلا تيتشت يف نايس ااا
 ًاضوصخ اهلفم طابضل نيتمزاللا ةيبحلإو ةيهلاب
 نوظنحتملا امإو . ةروكذملا ةعقإولا لذم ةعقإو يف
 بلاغلا يف ركذتإو طق ةمه مهنم ًالصاح ناك ام
 امإو . ةيكلم سبالب ناك لبج وبا دعس نا
 داهتجالا ةياغ نيدهنجم |وناكف سيلوبلا ةيشيواج
 ةنتفلا دامحا ْ

 لثم ةيران تاالآ قالطا 3 له

 يلاهالا ىلع نييبروالا نم تاجضن”و قدانب
 فرعا ال نو ثالث را نيفلط نيد َج

 تدهاش انا ايهقلطا نمو وصلا ىلا نيا نم
 ماهنتسالاب و ( رودناشن ) نيفقإو نيظفحت* ضعب

 اران نوتلطي .سانلا ضعب تأ نون
 كييبابشلا . نم

 وجاه دق ]وناك ىلاهالا نا روصنن له س

 0 للا ا ءاقلت نم أ

 < نيم ضعب

 هلبق وا روك ذملا

 كانه ناك هنا كش نودب نظا ج

 جيهتل | ناك نا فرعا ال نكلو يلاهالل نوييغم
 ينال هلبق-وا روكذملا مويلا يف ًالصاح ضيرحتلاو
 طبضلا لاغشاب فظوتم انإو ةليدم ةلم ىدرم

 نرم اوسيل تو يلاهالا ةعيبط فرعإو طبرلاو

 ال لب مهسفنا ءاقلت نم نوروبتي نيذلا سانلا
 ددعلا عاوتجا ًاصوصخ مهيب نم ل ناك هنا نم دب

 مويلا يف ةريسي ةهرب يف دحلا نع دئازلا رييكلا

 . ةيركسعلاةوفل اب ةالابم نودب مروبت نا مثروكذملا
 اًموصخ ) هيركسملا ةرقلا :نماوم لع لدي

 منم لصح ام ءارجا . يف يلاهالا عم ( نيظنحتملا
 ( هيدخب اهيلع عقوف هتب وجا ىلع متنا ةنم بلط )

 سيلوي ريدم

 ةيردنكسا

 ( رضحلا 'لفق راص كلذ لغو )

 ,7؟ ةنس ليربا 11 سييخلا موي ةسلج )

 اني يرش لغايلا هداف اهرضع 5 دعانلا

 اشاب يدشر مهربا ءاضعالا تارضحو سيئرلا
 راضحت“ا راص كب نيمإو كب بيجنو كب غيلبو

 ( توه اه لتنو هركذ ال
 كبكس لجو كنيظوو كمسا ام س

 - كتبتر تناك امو كدلوم لحمو كنس كو
 دلا روم ام تنك ورب تنسون .يعأ حج

 تنكو ةفيظو نودب نالإو ةيردنكس ةيدلبلا

 نكاسو رصم دولومو يالارإملا ةبترل !رئاح
 ةنس 217 يرمعو اهيف

 ( تأ وه اب لئسو نيهل ١ هفيلحت راص )

 مويلا يف ناجيغل ١ ىلع يلاهالا نوغ



 2 دلو لج ربا ع سئل كول لوا
 ةرشابم ةيطبضلا رومام

 ا رف نأ فرعن تنك له ِْس

 ةيطبضلا ىلا رضحي ناك ليدنق ديسلا ةيطبضلا
 ام تين انغ اهطقم ناك وأ لافتا ردا

 هنا, تهتم انآ .ةققخ كللذ فرغأ ول 3

 هجوتي ناك ةنس وينو ٠ تديسلا موي ةياغل

 لبق اهم جرخ روكا مولا فو .ةطبفلا أ
 لو ضيرم ناب ايعالم هجورخل داتعملا تقولا

 اهدعب نم اييلا دعي

 ةنساويوي ١١ :ةعقإو .نع ةلعل اذاك - ني

 ماع مجوب 5

 ؟'/ وا ؟ ةعاسلا وحن روكذملا مويلا يف ج

 ىنطصم؛ اذإو سيلوبلا قالشقب تنك رهظلا دعب

 ينربخإو رضح سيلوبلا بتاكشاب يريجلا يدنفا
 يعني و زارثلا هر هه ذيج ةريئاشم دوجر
 ىحن تلسراف ةعقاولا لحمىلا ةيشي واج ل اسرا

 فيك نأ فكرو ردك دلا لأ ذلا نسرألا

 برآلاب يىلوصو دنعو كانه ىلا تهجوتو ةبرع

 نيذلا ةيشيواهلا تدجو اسفلا ونالسنق نم

 نع مزنم ماهفتسالاب و نبدئاع مهلسرا 58

 مدعب مهلع وهن ممنأ ينوربخا معوجو تنس

 هجوتلاب مةرمأ مموزل نكمم ةنا ينظلو مموزل

 لوق هرق ىلا تلصو املو ةيناث ةعقاولا لحم ىلا

 اضعب و نييوابر والا نم اضعب تدجو نابللا

 يههربالا عراشلا يفو نيحورخجم ةيشي واهلا نم
 نيدع ىلافألا نم اريكو هيظلالا نم ذا

 دادزأ ةهرب ذعبو مهلع ةرهاظ ناجيغلا ةلاح

 ةيطبضلا يرومأم ضعبو انا ترضو ناييغلا

 دامحا ىف ىسن نيغو راقنلا وذ يدنفا يلع لفف

 : اوناك يلاهالا نأ ثيح عم نودب نكلو ةروثلا

 نيظفحتملا ركسعو تاهجلا عيمج نم نورثاكتي
 اهتقوبف مطابض رمإوأ |وعيطي لو ةعهلا اولذبي م
 0" ةداعس لبق نم رافنلا وذ يدنفا ىلع هيلا راشا

 7 روضحلل لصانقلا وعدا نا ينطل اشاب رغ ظفاحلا

 70 نيرينك صيلخت ينتكمإو ةنتنلا دامخاب داهتجالا

 ا األ قي رهسإو رطنلا نم نينيز والا نم

 ناجيغلا ةياهن ىلا جمنملا

 كانه ىلا ةجونلاب دحا كيلع

 هجوتل اب ”دحا يلع هبن الو هجوتأ مل َج

 لوصخح روكذملا مولا يف كغلبي ملأ س
 ا اهلخادب وا ةيطبضلا ماما ةرييك ةلتقم

 يارس ماما آلا كلذ نع ربا ١ ج
 تنك امو اليل ةيجغرفا ٠١ ةعاسلا وحن ةيناقحلا
 كلذ روصنا

 ةعقاولا رظنت يكل تهجوت اهتقوب له س

 ماهل ]يلتف "ناذلا ثنبج رت ملا "نس
 ةيطبضلا

 00000 كا انلاب ساادحا أ تعس له نس

 ش رجلا يف ةروكذملا

 قي ثفحللا نوقلي اوناك منا تعمس ج
 لعفب مثرما دحا ناك نا فرغا ال نكلو ربل
 هلك لعانلاو ببسلا نا اضبا- تعيسو كلذ

 "”  نظإو ةبلطلا طباضو ةلسارملا طباض مث ةيطبضلا

 "2 ةيطع ىسي ةنع تيكحا يذلا ةلسارملا طباض نا
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 ةعقإولا نه يف ليدنق كب ديسلل ةبسنلاب امإو 001

 رمابالا يف ول روكذلل موبلا يف له يب
 نيظنحتمم ةدايز لصح نعب نم تلاوت يتلا

 ةيشي واج ىلا مهنم .ضعبلا مايضنإو تالوق هرثلاب
 إ سيلوبلا

 ماضناب يل لع ال ( ) لصحي م
 ىلا الو سيلوبلا ةيشي واج لان نيظن

 ناكل كلذ لصح ول ةنال تالوق هرقلا ءارنخ

 /1 ةنس ومنوي ١١ ةعقإو لبق امن يتيمولعم يف
 يسلوبلا ةينيواج كلس يف ايلخلا 00
 ةدايز تايالالا: كاسح -نم 005

 05 ع
 ةينب واتا اىبحنا تايالا فل

 نيروكذملا

 مناي ينربخا فلاح وبا كب دعس 3

 ةناب ةتريخاف سيلويلا ددع ةدايز ىلع نوبصم

 نم معاختلا بوصالاف كلذ لصحي ناك اذا

 ل اثنمالا ويدع نيظنحتسملا نال تايالالا ركاسع

 يهم لجوبا دعس ليقف ةئارإ ١
 ةيشيواجلا نم اًضعب دواد نايلس يالآ نم بخت
 دعس ينربخأإو مهختا وهو ترضحو نيروكذملا

 يالا نم مينتا رخال ضعبلا ني لل ب
 اوبختلا منا نظأ كلذ عمو محرلا دبع ىنطصم

 نيذنمحتسملا نم 5 ضيا

 ةفاضا موزل ميدقلا نرم ربظ له س

 ناك وا سيلوبلا ىلا نيروكذملا ةيشيواجما

 ةيصوصخ ةلاح يادل هنع ىلا باختنالا

 روكذملا باختالا لبق ةيدم قلم نه ج
 يأ ةدايزلا قه ىلع ٍيصتلا لصح دق ناك ٠

 ا |

 اوبل

 كلذ ببس ناكو ربتل ضعبب باكالا لبق
 ايناثو ةيداعلا سيلوبلا لاغنما انك عمل لوا

 تفر دعي ةلماح ناك يدلل «نامتلا بل

 . ضعب تفرو رمإوالل مهانتما مدعل منم ضعب .

 مكحلا فشك بسحب ةقايللا مدعل مهم

 ليدنق كب ديسلا ةضواب ةيادبضلا

 نادنموق لبج وبا دعس نبيعت دعب نم َج

 طق ةيطبضلا ىلا 5 مل س

 هسنن ءاقلت 3 احا رم ١ ىلع هانب ليدنف

 13 0 راصو ءاظعلا ا

 ةحارلاو نمالا ظنح ىلا مهافتلا ةدايزب ةيطبضلاب

 ١١ ةعقإو لبق كلذ ل وصحي تعمس معن َج

 نا ينظ بلاغ يف ىحو نيمويب /.[ ةنس ونوي

 بلطا ىل انا نكلو

 تايلعتل اب لبج وبا دعس كربخا له س

 ةروك ذملا ةرعبجلا يف اهاقلت يتلا

 لاغشالاب يطالئخا نم نوسرتحي

 موي ليدنق كب ديسلا تيأ جره  ىب

 اهلبق الو نيروكذملا نيمويلا يف ُهَرأ لج
 ١/ ةيسودويا١ دحالا موي هتيأر له س

 اضيا روكذملا مويلا يف ُهَرآ ل ج

 اضوصخ ةيطيضلا رومان رت الا
 سيلوبلا نادنموق يح ؟ تنأو

 عم تناك يلاغشاأ نال هارا تنك ٠١ ج



 رضح الف كب ديسلا لزتمب انفزطل هروضح

 رمإو بلطك هحاضيا قبس ان موزل نع ةتفّرع

 هجونو شيواهلا ذخا اهدنغف يدل قطصم
 كيذ ان اهدي هنع انعام لاما دعت
 ةلسربس ةبولطم نا ةتربخأو يدنا ىطصم نم

 هجوت يذلا شوواجلا ةقفرب يزوف يدنفا دمحا
 يلزنم ىلا تهجوتو يل جسق هعم

 كلب دربلا .ةلافيا د زانت <تلع

 / اهتقو ليدنق .
 ايه ةيهرلل كلب ةنيسلا . ةلاح انآ َج

 ريرس يف امان ةتيأر طقف اهيف تئحب امو اهترظن
 نم ةيناطبب طغمو هلزنم ةردنم يف ةنزخ لخاد

 يسرك ىلع اسلاج ناك يدجنلا فطصمو 'فوص
 ريرسلا بناجي

 كب ديسلا عم ىرخا ةرم تلباتث له س

 ةنقح ل اعتسا هل تيرجا كناب ةتربخإو ليدنق

 تارايز يل نكي ل ثيح ةتلباق ام ج
 هَل ةيصوصخ

 مب ىف أ ليد كن ديلا لاك
 هسفن ىلع يعي ال ناك ءاسم 7 ةنس وينوي ١١
 هل تيرجا كلاب ينانلا مولا يف ةتريخا تناف
 ابب رعشي لو روكذملا مويلا ةليل يف ةنقح لااعتسا

 كلذ لصح امال“ ج
 ههتخو همساب اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت )

 يلع دمحا ( هخيزات يف

 (رضحلا لفق راص كلذ لعو)

 /5 ةنس ليربا 11 نينثالا موي ةسلج )

 لياوسا ةداعس اهرضح رمظلا لبق ؟ ةعاسلا

 نيمإو كب غيلب ءاضعالا تارضحو اشاب يرسي

 0 ١ رابربرو كلب ولا قاك نوبلو كب بيجتو كب
 راضحا راص كب قيفشو اشاب يدشر مهربأو كب

 : دعبو ةيردنكسا سيلوب ريدم كر 0
 "11019 هيو راع نيملا بلع

 لحمو كرعو كتنيظوو كيسا ام س

 ةلود يأ عباتو كدلبو كك

 الو ةيردكس .نكاسو ةيردتكسا سيلوب

 آرسيوس ةيروبيجل عباتو روبيرف ةنيدمب ارسي وس

 ظ هس رخو

 آ١١ دحالا موي ةيردنكسب تنك له 3و

 هلبقو 1 ةنس وبنوي

 هلبقو روكذا ا مويلا يف ةيردنكسب تنك 3

 00011 لبق كتفيظو تناك امد س
 1/21 ةنس

 يج ؟ تنك روكذملا خيرانلا لبق ج
 سيلويلاب اصنخم تنك يا سيلوبلا نادنم

 يوابروالا

 ١ )1 رتاسلا نع ةللعت يذلا ام نم

 دنع عقوت يذلا ناييغلل ةبسلاب ليدنق كب

 ياس دوبحم ةراآزو طوقس

 4 ةنس ويأم رهش نم تبس موي يف ج
 آ00 بك هلم ؟1ا/ ينظ بلاغ ىلع قفإوللا

 ريظلا دعب ةيجنرفا 6 وا ا ةعاسلا وحن ةيشنملاب

 00 طابض 2-7

 انجب أ لماسر نبا
 00 هةر

 .ةينسلا ةيعلل تافارغلت !ولسرا نيروكذملا طابضلا
 نكرم ىلا يبارع عجري مل اذا ةنا ةحضوم يبارعلو

 .ةحارلا بابنتسا نونمخإ الو دلبلا ىلع نومجيا

 رار را نو ع اا
 6 , نشا قة ا

 م "1 7



0000# 

 ليدنق كب َدِنْلا نع ةلأبو يم مدها# |
 ةتربخأو هيلا تهجوتف ةنزخلا لخاد ناب ين ر بخاف

 لوق هرقلا ركاسع نم ةناهالا نم يل لصح اب .
 أدب يتح يدنفا دمع ناك نا رظا لاذ
 يتح يدنفا دمحاب اذاف ةنزخلا نم تجرؤ ال ما

 فسويو ةردنملا يف وترب كب فسوي ماما فقإو
 بنكي ناك وترن كلب

 « ينح يدنفا دمحا ىلا لاوس »

 اف سفيرت ويسوللا ةلاق ام فمع سس

 لع كي
 تلق اك عراشلا يف روكذملا عم تلباقث ينا 2

 كلب فسوي لزتم ىلا لخدا و اقباس

 ادبا وتر
 الئاف شسفيرت ويسوم فاضا كاد دلل

 يلا وهو لصح اب كركفا ( ينح يدنفادمحال
 اب كتريخلو وترب كب تسوي مجان

 كلب دَْسْلأ دنع ةيوس اننخد ركاسعلا نم عقو ْ

 لوق هرثلا ركاسع نأش يف كلك وهو ليدنف
 كب فسوي ددع اندعقو ندع نم انجرخ مث
 نم انجرخ مث رباجم اناطغإو ةوهق اناقسو وترب

 كهجوتو ةبرع انآ كتذخلو هير | ١
 ناكيذلا نيظنحتملا طابض دحا ثرما تنإو
 نيظنحتسملا قالشق ىلا هجوتي ناب اهتقو كعم

 لوقدرف ىلا ركاسع لسري ناب يثابزوبلا ربخيو

 دجو اذا مهنم تيكشن نيذلا نم الدب نابللا
 لاغشالا نف نيلاخ ركاسع
 ( لضحب ل كلذ نا يتح يدنفا دهحا باجاف )

 ( اهمانخاب امهلع اعقوف اههغب وجا امهيلع تيلت )
 يتح دمحا سيرت

 «رضحللا لفق راض كلذ ىلغو»

 3ك هس ليزا 2 انزال ىباذشع |"
 كيعانلا داعب اهرعتخ راثلا دنع > ةيانلا

 مهربا ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي
 ىلافاكنويلو كب ىبفشو كب نيمإو اشاب يدشر
 لدنو لذ ين آلا دهاَتْلا راضحا راص كب
 ( تآوه أم

 لخمو كرعو كنعانصو كلما 0 س
 كتاقا لحمو كدلوم

 وا مسق مكح يتعانصو يلع دمحا

 فنرالا ميقمو طايمدب دولومو ةنس 9١ يرمعو

 ةيردكس

 (نيبلا هفيلحت راص)
 مدي ليدنق كب قبلا ترظن له عر

 41 ةنس وينو ١١ كحالا

 اقلطم اهموي ةترظن ام ج

 ١١ دعب وأ لبق ةليأر موب يأ يف س

 راإ هن ديو
 نينثالا موي ةدحإو ةرم الا ةترظن ام ج

 ليللا نم ةيبرع ؟ ةعاسلا 67 ةنس ونوي ١؟

 اهموي ةترظن كوك يف ببسلا ام
 شيواج يل رضح ةروكذملا ةليللا يف ج

 مكحلا يدهنلا فطصم فرط نم سيلوبلا نم
 ١ يكملا ناس لكلا كذب لكل
 تهجوتف ةنثح فه بلاظو ليدنق كب ديسلا

 ةتربخإو ليدنق ديسلا لزنمب يدجتلا ىفطصم دنع
 ةنتح ريض يمزلاف يدنع ةنقح دوجو مدعب
 ىلا نيتموسقم هدوسلا تانلس كرم نيتيقوإو هل

 ارظنف جودزم سلديس ثانوهل عم نيتقرو
 يجاز جالا يزوف يدنفا ده لزنم برقل

 دصنب ءادنبأ رص عدلا فب اولا 2[ نكلمزا



 ةلاحملا ته تريئعإو يحراخ هعبنم نإو ذأ هعبنم

 عوضومل رظنلاب يعرشلا بلطلل ةبسنلاب ةمم
 ةثداحلا كلت ريثأت يتب كلذلو ةيصخشل | ةيلوكسملا

 اهضرعأ نا لع بجإولا نم هنا ل ع ارتوبيركلب

 ليربا.؟ يف ةبردكسي ريرحت نوييسوتلا ىلع
 ءاضمالا /.5 ةنس

 ىيرتود روتكد

 ( ةباجالا ةلاك )

 ددلا نك ناويسافلل ظوإ نأ يكمل

 ضرف ىلع ال ما جورخلا هناكما يف ناك ليدنق

 ةنا تموت يذلا ضرملا سفن ناك ةضرم نا
 يضب ضيرملا ترظن ام ينال هب اباصم ناك

 ةيدش ةيمزيتامورلا ةباصالا تناك نا لهجإو
 ءاضعالا نم وضع يا ىلع ناك اهريثأتو ال ما

 ءاضعالا ةكرح عنب ,ضرملا ناكرتجرد يا يفو
 نا وه يدنع ةللاكملا كلت ريثأت امنإو هب ةباصملا

 رضرم يآب ةمات ةفرعم هل ناك ام يدجنلا فطصم

 ضرملا نإو ةجئاعي ناك يذلا ضيرملا ناك
 ةيردكسب اريرحت .٠ اديدش ناك ام روكذملا
 (اييرود وك دلا) 25 ةنس ليربا ؟ يف

 امب لثسو هاندا هركذ يتالا راضحا راص )

 ( تاوه
 كرمع رادقمو كتفيظوو كمسأ ام س

 كتماقا لحجو كدلوم لخمو
 كالا يثاب يتح يدنفا دمحأ َج

 اهيقو 61 ةنس وينوي ١١ ةعقأو دعب نم ديشر

 ةنسا 01 يرو ةيردنكسالا ظنه نم. تنك

 ةير دنكسب ميقمو رصم يف دولومو
 ( نيمل ١ هفيلحت راص )
 /. ةنسو ينوي ٠١ تبسلا موي انيك نعل 7 نو

 1 ةيبرع ؟ ةعاسلا ةياغل قالشقلاب تنك َج
 تالونورنلا لع تيتشو تجيرخ اهدنعف البل

 ع قالشنلا ىلا ثدعو / ةعاسلا ةياغل

 | اجامحلارب تلباق لك ين
 روك ملا تبسلا موي وترب كلب تراسوي لزاد
 ” مالا رم هل لصح اب كربخإو اليل
 ظ لوقدرقلا ركاسع

 ىينوي ١١ لبق يلايللا نم قليل يف يفا ج

 سار ةهج نم الزان تنك اهركذتا ل 68 ةنس

 سشيرت عم تلباقتف ابيرقن /١١ ةعاسلا يف نييللا
 ينربخاف ودرب كب فسوي لزتم ماما روكذملا

 ' ىلا تهجوتف لوقدرقلا ركاسع نم هل عقو اه
 روك ذملا ترظن اف لصح اع تمغتسإو لوقورقلا
 الو اهنليل لخدا مل ينال وترب كب فسوب دنع

 روك دملا لزتم ىلا اهريغ

 دمهحأ عم سفيرت اجار ةهجاوم راص )
 ) رثسأ وه اه لئسو يفح يدنفا

 دجا) صقل اذه فرعت له س

 ( يدنفا يتح
 يثابكب يدنفا .يتح دمحأ وهو ةفرعا َج

 ظ اناد نيوعسملا

 ( ( يتح يدنفا ذمحا ىلا لاوس )

 اجاوخلا ) صفخلا اذه فرعت له س

 ( سفير"

 ران سفيرت وسوم ةمسأو 0 ج

 ابللا لوقدرق
 رت اجاوخلا كل لا
 لزتم ع ةترظن ايف ةتلق ام 0 نه

 /5 ةنس وينوي ١١ لبق وترب كب فسوب

 . ىترب كب افسوي دنع تهجوت ينا ج



 فسد و يسبسفنل اصيل صا يطير عبرت

 اهيف ادوجوم نوكي ةيطبضلا ىلا 003
 ةيابضلاب كربخا يذلا نم س

 يذلا نابديدلا كلذب ىنربخا يذلا 3

 ةيطبضلا باب ماما اًنقإو ناك

 فسوي لزنمب ًاضيأ ادوجوم ناك نه .س
 تبيلا بحاصو ليدنق كب ديسلا ريغ وترب كب
 يتح يدنفا دمحإو

 صخشو نيروكذاما ريغ ادوجوم ناك ام ج
 فرعا الوترب كب تفسوب ماما انقإو ن١

 ىه نم رك ذتا لوكا

 فسوي لزنم يف كربخا يذلا نم س

 ديعلا نأ

 يتلا ةضوالا يف ليدنق كب ديسلا نا ونرب كلب

 امع تربخا

 ىترب كب فسوب نم تمهتسا ةدجا مو اهلا
 نا يل لاق يذلا وهو اهيف ادوجوم ناك يذلا
 ةنزخلا ىف ليدنق كب دلا

 ليف كب ديسلا ةلاطب ينط نفك ض

 ناك وهو وترب كب فسوي لزتم يف ةتيأر ال

 ضيرم هنا هيلع ربظي

 ا يذلا رونلاب الا ةرونم تناك 01 ١

 ةفرعم قيقحتل اب ينيكمي ناك ام يلع هانبف ةردنملاب
 ةيييج ىلع ىرسللا ثني اعضإو ناك انآ ل
 هتداع بسح ملكتي 1-6

 ( هينخب اهيلع قدصف هتبوجا هيلع تيلت) .

 نفي رك ظ
 ةعاسلا 8؟ ةنس ليربا ؟ ءاثالنلا موي ةسلج )

0 

 يرش ليغاملا :داقم اهرضخ للا سنك

 ىلافاك نويلو كب نايزيرو كب قيفشو اشاب

 (رشن اوه اب لثس نييهل ا هفيلحت دعبو كبويرتود

 كرمع رادقمو كتفيظوو كما ام س

 كدلبو كتماقا لحمو كدلوم لحمو

 كح يتفيظوو ويرتود رجب يهسأ ج
 يف دواؤيم لس 18 ,يرعو ةيردكسا ةل انما

 مقمو كيلا ةلود عبانو كيجبلاب ينروط

 : ةياردنكساب

 ىنطصم نيبو كلنيي لصح هنأ عاش سس

 ناجفلا ةم ىف روكذملا نضره نأش يف ةللاكن

 نا كسفنب تبلط دقو ةيردنكسب لصح يذلا
 كلذي ةدابش 2 مدقنو نويسموفلا مامأ رضخن

 ( يواسنرفلا نع روكذملا ربرقل ةمجرت )
 روتكدلا نيب ةفدص تلصح ةملاكم يف ج

 موي ف ةموكحلا ةيل اتيبساب يد و .يدجنلا ىفطصم

 دكر روك دلا لل اف مج ةنيومزي 3 0
 انعقو نأك يذلا ليش كلب ديسلا ةحامم ن

 هضرم نع ةتلاسف هتفرعمب ةيراج ةيطبضلا 0
 كلذ ةنم تب زغتسا الو جاف عون هنأ ينباجاف

 ةفرعا يذلا ) ليدنق كب ديسلا نس رغص ببسب

 يدع !وطصا يا ةلظعالا دنا املا
 ةضرم نوكي نا لل اتحالا ليلق ةنا ربظي هل ًالئاق
 دنع ينباجاف مزيتامور عون هنا بلاغلإو الاف

 مزيتامور ةضرم ن م هلوتب يدجنلا ىنطصم كلذ

 نكي ل روكذملا ضرملا



 كب ديسلا لزتم نم يعوجر لاح يفو كانه
 فرعا ال نيظنحتم لا طابض دجا تلباق ليدنق

 نع هنم لاوسلابو وه نم ركذتا الو ةمسا
 فسوي لزنم يف ةناب ينربخا ليدنق كب ديسلا

 اهقوب تناكو كانه ىلا تهجوتف ورب كب
 ىيلوي ٠١ تبسلا موي ربظلا دعب ةيحنرفا ٠ ةعاسلا

 كلب فسوي لزنن ىلا تلضوالق 472ه

 يو رغاف 1 ديخ كلب ديملا نع تلاش ورب
 تلخدف ةردنم لخاد ةضوا قو ةضوالا يف ةنا

 ةروك ذملا ةضوالا ىلا 3 ىلع ديسلا تك

 ريغ ريرسلاو همودهب ريرس ىلع احرطنم ةتدجوف

 نع عراق واوا ةيحرم ةيسومانلا طقف شوكنم

 يروضح ببس نع ينل اسف ظقيتسمو اطغلا قوف
 لاقف لع ركسعلا لواطتب ةتريخاف ةدنع ىلا

 فنكيظنحتسملا ركسع يثاب يتح دمحا لف يل

 هربخا يل لاقف معن ةتبجاف ةضوالا جراخ سيل

 دمحا تدجوو ةضوالا نم تجرم ةعقاولاب
 ناك يذلا ودرب كب فيسوب ءامآ اقوا قع
 يتح يددفا دمحا تربخاف ةفرعا ال اًئيِش بتكي

 ىلع ةلأسملا تضرع له يل لاقف ةعقاولاب
 . كب ديسلإو من هل تلق الف ليدنق كب ديلا
 يقح يدنفأ 2 يندعو كيلع ينلاحا ليدنق

 لوفاق نرم ةروكذملا ركاسعلا ريغيس ةناب

 مويلا يفو لوق هرقلا ىلا تهجوتو ًالاح تجر
 اك عانت ودون 141 ديحالا موي يا يناثلا

 ةيشيواج نم تهفتسا لوق هرفلا ىلا ترضح
 ميدلا ركاشلا لوو ايناك اذل اع نشلولا

 دعب و ربيغن لصي مل ةناب 0

 تنك اهددعو ةعقاولا تلصح يي كاكاو

 ةداعسم رمإوآ: بسح ةندفلا 7 217 لي

 ع 0 )00 عال

 . يلع مث ةرونلا داما ىلع مم ىوقال ركاسعلا
 1ع اولواظن دق اوناك نيذلا ركاسعلا دحا

 0| الا ع رو ديل 0 6
 لوفر ١ ذه 1 ةلئاق 00 8

 ' ةيقدلارك د لب همالكىلا تفتلي مل يركسعلاف

 3 ةفايركلا يفتك ىلعو يردص يف ينبرضي راصو

 ” كي رظان) هريغ وا رظانلا ينينعي ال لوقي رهو

00 00 
 5 000001 تانوج ريرغرام له نس
 8 اوم لبدنق كب ديسلا ىلا هرظان ع
 1 لكاشملا ددع. دايدزا اهيف

 0 .بلاغلا ف نينرم لدح معن 3

 3 ل 011 اةباب]وحلا ىضما يذلا نم نس

 ١ مهضما تنك انا ج

 ةيطبضلا نم مدر دري ناك له س

 م2 ياإوج هر درب( ج
 |0011 ةروكذلا تايارجلا نا له س

 . دويقلا ن نأ لهو لوق هرقل اب مدنع ةديقمو ةرغب

 3 نالا ىلا ةظونحم ةرون م ذملا

 ّك ناك يناثلإو ةرغ ناك ب وج لوا

 1 ةزاجالا نم يروضح تقو نم ثيحو ةيرابخأ

 : 0 يذلا 7 باوجلا نأ دب 0 0 ذملا
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 10كم حيو بج لا ناسا , 307

 1 هن 00 0 0 5 00 اغا ماس ةداغس 00

 هدو ا 8 05 ٍِق

 ١ ددعل 0 0

 اير ءام وهو ليسلا لا يدها دال
 ءاملا اذه نم ةجاجز ضيرملا فرطب ناكو يلم
 (عجرا يوجرل لاحلا عدتسا اذا ) ةرابعو لاق

 روضحب نوكي كلذ نا طرشب كلذ تلق من
 ادتبالا نم هل نيرظانملاو هل نيس 00

 ماس روك تا نيف ْ

 ( ليدنق كب ديسلل لاوس )

 يذلا ضرملا ببسب ةناب كلوق قبس س
 رومأم ةفيظو نع كلضف راص كابات ١

 نراك نامل كلذ يل ةيردسالا ةيطبض

 رارق نا اعبطف راظنلا سلجم رارق ىلع ءانب كلذ
 دصقلاف ءابطا ثادابش ع هانباردص ساجل ا

 نوي وا لا دفاف نيروكذملا ءابطالا ءاوسا ةفرعم
 كلذ "نع

 ينم روكذملا رارتلا ناك نا لسا 3
 ةداهش كانه ناك ن إو ال ما ءاكحلا نه رةداهشىلع

 نا وه هملعا يذلا 1 يا نم ملعا الف

 يل ررح اهتقو ظفاحلا ىنظل اشاب رع ةداعس

 دق نأ اهب ين ابنا ةلصوب
 ةيطبضلا نع يلاصننا دعب ناك كلذو يئافش نيحل

 حوت ثيح يدلب ىلا تهجوت كلذ ىلع <انبو

 يدلب ىلا يجون نم ساب ال ةنا ةلصوبلا يف
 ليدتف كمل ءاوطا ربيغتل

 رضحلا لفق راص كلذ لعو )

 /5 ةنس ليربا ؟ يف نينثالا موي ةسلج 37
 ليعامسا ةداعس اهرضح ربظغلا دعب ؟ ةعاسلا

 ميهربأ ءاضعالا تارضحو سيرلا اشاب يرسي

 لماك شاعم يل بمنر#

 نويلو كب غيلبو كب نيما دهإو اشاب يدشر
 راص كي نايزيرو كب قيفشو كبولافاك
 ( توه اب لبو هركذ يتالا راضحا

 ك1 راد كليطو و كلف انا
 كدلومو كتماقا لحمو

 لوق هرق'رظان يتايظوو سفيرت ويليمأ ح

 داو لقى بالا ىو نالا كرتخا
 نابللا لوق هرق رظان تنك ةنس وجيب 41 ةنسوينوي
 عباتلا نبتلا سيثم ةهجب يبكسو ةنس 54 يرمتو
 ةسورحلا رصم يف دولومو ةيشنملا مسق

 (نيبلا هيلغ 2
 كبل عم نسيت وأ ةبارق كلل كلل ١ له سس

 ليدنف كلب

1 
 راكفا يشن نم كلل ارتي ناك اذام س

 27 ةنس وينوي ١١ لبق يلاهالا

 تازجاش. لوصح دهاشا تنك يفا َج

 ١١ لبق نيظنحتسملا ركسغو ةيطلاملا نيب ةريثك

 قت>و ىرخالا مايالا ل /1 ةنس وينوي

 معزلي مهنا مل تلق يلا نولذنحتسمللا ىشن الو
 با بانل نفي نارتحالا ناكمالا ردت لع

 مكيلع بج ةرجاشم لصحي 0 ناك اذإو
 اوكتشن نا تاهبنلا نم كلذ. نولعت اك
 ركاسعلا نم ناك اف م نوش مكتاسورل

 ينح يف نوياكتيو يننومتشي |وراص ا

 تهجوتو ةبرع تبكرف فرشلا شدخب امالك
 ل نيرودذلا 5 اسعلا قل ةيطبضلا ىلآ

 ابرل ةناب ينوربخا كانه هدجا ل البو رومأملا
 هدجا لو هلزنم ىلا تهجوتف هلزنم يف نوكي



 يتلا ةجلاعملا يف اهع كتداعس ربخإو ليدنق كلب
 يذلا مكحلا حماس يدنفا دعس اهب هل رما ناك

 ةرظانمل مكهجوت موي يف كتداعس عم ادوجوم ناك
 نراكما يف ناك كلذ ىلعو ليدنق كب .ديسلا
 روكذملا مكحلا يدنفا دعس نم فوقولا مكتداعس

 داخل مآ يف كتداعس نم يأرلا ٠ ءاطعال مزلي اع

 .نرع تزيبخأ 1 ةجاعملا 0

 ةفرعمب اهيترت ناك اوس اهلع ضيرملا حالطصا
 نم ل.دنق ديسلا ةلاح اوظحال نيذلا ءابطالا

 نكمي ال ماس يدنفا دعس ةفرعمب وا ءادتبالا

 نا انركذ اك لب صيخخشلا قيفحت يف كحلا عطق
 عم ةملاكملاو ةرباخلا وه هيلا نكري يذلا مهلا
 نم ضي رملا اذه ةلاح اودهاش نيذلا ءابطالا

 انركذ 6 ةروك ملا ةماعلا امإو: ءاشالا

 قيفحت ىلعال ضيرألا ىوكش ىلع ةقبطنم تناك
 رظن يدنفا دعس نأ 3ك يذلاو انم صيشتلا

 انتدافا ةنكمي )ل ذقيحو موي وحن انلبق ضيرملا اذه

 صيخشتل ١ قيقحت لجل مزلي امب
 يدجنلا ىناوصم روتكدلا مقداصي ملأ ّض

 عويهتس لاو روكا ضيرملا مترظن نا دعب

 ضرملا ةقيقح ىلع فوقولل مكتداعس مزلي اع هنم

 يدهلا ىنطصم عم ينعا ةعم لباقتا , َج

 ددصلا اذه يف هدم ثدحتا لو روكذملا
 عرهاظ تامالع كتداعس |ورظنت لأ س

 لو هضرم ةقيقح ىلع لدت ليدنق كب ديسلاب

 27 0 لايشبا 1 جالملا 7

 أو ةميخخت قيتت ينكنا ام نكذ قبس ايفو.
 7 ةمرم ناب ركحلا الو ةجاعملا عيونت يننكما

 ”اهنبأر مالا نأ جيو اعنصت ىلإ اننح
 . تامالعلا امإو ةعنطصم ريغ وا ةعنطصم نوكت
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 ايف تيأر اف ابعنصتي نا 0 و يتلا

 : 0 ا دانتس 1 ةفرعكب ليدنق

 0 41 ةنس وينوي ١١ موي 5 3 ناك يتلا هتلاح

 : ل ةيغامدلا ا 0 ةجيتت

 700١ لاغلاف غامدلا يف ةيرهز تافآ وا ةيغامدلا
 ظ 1 ليوط نمزب ةباصالا دعب ولو رمتست راثا ءاقب

 ا هكر 7 رسعنو يلضعلا رومدلاك كلذو اًدج

 ١ 0 كلذ وحنو

 0 . (اهلع عقوف ١" ةداعس ةيوجا تيلث )

 (00707 1( لاس روتكد )
 | جام ليدنق كب ديسلا راضحاراص )

 00 ةداعس ةبوجا هيلع تيلتو اشاب لاس ةداعس عم
 0000 ا لأ| باجاف هللا اموملا اشاب ملاس

 00010 ١١7 دانس ةررقام نا ) ليذتق
 0 ةداعس انا ةقيقحلا يف لع تيلت يتلا هتبوجاب

 آلان اس دعسل لاق دق ناك اناب ماس
 01 نوكي نا مزلي لب راصاو ةرثكي دودلا بيكرت

 3 ىلع درابلا

 ٌْ تاس يدنفا دعس نا يل لاقو نيالا قشلا

  مزاللاب ةتمفا انا اهو هل ىأرتي اهسح كحلاعي

 00 ( رضحاف يروضحل لاحلا ضنقا اذإو



 "3 | 133352532 يع نضيع نيا يبا كول دل عل و 0-0000 0 4: 1. . : 3 , ,

 ئ 3 ديملا لرقم ىلا ةعم هجونا نا هاج كلل

 3 0( ا د ءاكلا ةقرعمب ب يراقل

 : « ميعم ةرواشنال

 ليدنق كب ديسلا ةجاعم
 ناك كلا بييظلا نا ه2 يذلا 3

 ىاطصم 9 رمالا ”ئداب 2 ةتلاح رظنايو :كاعب

 ةريط عد ناك“ اذأ معا الو روتكدلا :يدجتلا

 ىلا. نظا تنك .ليدنق كب ديسلل ياهذ لقو

 هدجا مل نكلو ضيرملا فرطب هدجا
 ليدنق كب ديسلا ةلاخ نع متثنحم لق .س
 هتدجو هردنملاب هتضوا ىلا يىلوخد نيح َج

 تاأدتبا ءابطالا ةداع يف اكو هشارف ىلع اسلاج
 اهنضهيف نا ينباجاف هيزتكم دوك اع ال11 |

 ملا ةيواز يف لّوحت عم نيالا فرطلا ةكرح يف
 يا ةليلق مايا ذنم نم هل لصح اذه نإو ىنملا
 ناسللاب ةنا ىف مون اهدعب وا موي ةفقإولا لق

 ةنع ريعملا ضرملا ضارعا نم ىشن يبطلا

 نا باجا ةنم ل لوسلاب ثييح مانلا ريغلا .حلافلاب
 عقاولا وه 5 باصم ريغ لفسالا نيالا فرطلا

 بييطلا نع ةتاأس دقيحو امات جلافلا ناك اذا

 بباجاف ِهئادتبا نم ضرملا اذه ظحالملاو جاهلا
 ةنإو يدحنلا ىنطذصم روتكدلا وه هل ناعملا نا
 هل اعتسا .يراحجلا جالعلا نع ةتل اسف رضاخ ريغ

 7 ىلع ةلاعتسا يراجلا جالعلا نا .ينباجاف
 باكرتو لهشم 1 ين دعم ءام يطاعن وهل امحالا
 ىمارلا ىلع درابلا ءاملا بصو نذالا فلخ قلعلا

 دوجوم ريغ جاعملا مكحلا نا اب هل تلق رذقيحو

 قيقمتا ةيضرملا :قياوسلا .نلع ةنم لدتسا ىتح

 يراها ةجلائملاب ةكسمن انبوصتساف صيختتلا
 عيونت الو هصيخشل قيفحت يننكم ال ثيح اهاعتسا
 ءادتبالا نم جئاعملا ىكحلا روضحب الا ةجلاخملا

 انفرصنإو
 0 ناك حماس يدنفأ كعس له س

 : نكمل دنع مكتداعس

 دع | اتا ناك 35 2

 ديلا عرتغا ناك يذلا ضرما ا 1

 كب ديسلل جالعب متداغس مترمأ له س

 مكتداعس اهب ربخا يتلا ةحلاغملا ادع ايف ليدنق

01 

 ذق ناك يتل١ ةجلاعملا مبوطتسا له س

 1 ضيرفل اهب رم ١

 فيتحت مدعو انل هيكشن بسخب من ج
 نيجاعملا ءابطالا دوجو مدعل ضرملا صيخش“

 ءابطالا ةفرعمب ةب راج ةح املا لع

 لع بدن كب ديسلا كعلطا امأ .س

 0 ةيغيك يف أيس 0

 0 كلو ام ةدابش ىلع ينعلطي مل 3

 يفعا نا .يناجرت ميكحلا حماس يدنفا دعس نا

 ثني أف ةضرم:تبثث ةيبط ةداهش ليدنق كب ديسلا
 صيخشتلا تاع تكام نرحل اهاياةةيطعا نأ

 ةحاعم تيرجا أو

 ترج يتلا تاقيفحتلا نم يضش نيب

 ديسلا اهلنعتس ناك يتلا ةحلاعملا نا نويسموقلاب



 6 0 دج ل ا

 ال || لبق ةحاض سارا كل قيراذك
 انتا رع مذاعس ما لوخو

 كلذب هيض ل ل ج

 4ك اهب ليعالا كل لوي لأ - نع

 رمإوا اهتقو ةيردنكسا ركاسع نادنسوق قيزرف .
 اهموي ةنتفلا ءانظا نآش يف

 ظفاحلا د دحأ ينرما ِ َج

 زورا نيا
 + كلا ديذع ديوي اج كل

 رضح امل محرلا دبع كب قطصم عم تنك اأو

 امل كلقو روك ذملا يالالا نم ةطروا بلط

-- 
 لوق هزق رومأم تدده ةقيقح:له نس

 يلع عم تنك ا ىسيع ديحم ىبملا نيرراطعلا

 ني نم تدذخاإو محرلا دبع قطضم وا دواذ

 اهتقّرمو رضاخلا ريرحت عنب ةظفاخلا رمإوا

 لصحي مل ةنأب ةنع تبجا نأ يل قبس ج
 ا كلذ نم ليش ينم

 2 « ليدنق كب ديسلا ىلا كلم

 م سلا
 اظعلا لوقدرق روم ام ىسيع يدنفا ا أ

 3 نراك يذلا ةظفاحلا رما ةنم ذخإو

 هقّزمو رضاها ريرحت

 يدنفا ديحم ةيطبضلا ىلا يدنع رضح ج

 نا ينربخإو ُهركذتا ال موي يف روكذملا ىسيع
 دبع كب قاوصم عم رضح دواد كب نايلس

 رمالا ةنم اذخأو هاددهمو لوق هرتلا ىلا مجرلا

 رضاحلا ريرحت عب ةيطبضلا نرم ردص يذلا . ٠

 محرلا دبع كب قطضم لزنم ىلا تهجوتق

 : 5 0 يل ا اوف ا ل تيلت )
 (ليدنق ديسلا) ( يناس نايلس )
 ( رضحلا لفق راض كلذ ىلعو )

 تارضحو .سئرلا اشاب يرسي

 لول كب علب كب قيفشو اشاب يدشر
 |0007 الا راض كب نيما دقحإو كب ولافك
 00 ( تا وه اب لثبو همما

 و مدلوم لحمو متداغس منا ام /ٍ
 0 مكتماقا لخيو كغ

 ] 0 5 6 ةنس ودون ١ ا

 520007 ليلقب ةعبلا :ةولص :لبق 45 ةنس



 نيابي انيس و ع يحل ساحب د

 كلذ لثم رضاحم ريرحت ايراج ناك من ج
 منعم صاختا ضعب بادتنا راص هنا نظإو

 ةروك ذا رضاحلا ليصوت لجال يرصملا نسح
 يبارعل

 يذلا صخغلا مسا مكتداعس لع يف له س

 كلذ ناكو 85 ةنس وينوي ١١ يف يطلاملا هحرج
 ةثداحلا اذه

 ةسأ 0 5 2

 مدع كل ىأرت ال متداعس ملعفاذام س.
 متررخ له ٠ ليدنق كب ديسلا ةكرح ةقفاوم

 ةينسلا ةيعملا وا ةيلخادلا ىلا رهتلسراو ال1
 هيله كرنك ا ضيا عيمجلا عم يلعل هنا .ج

 ةرضحلا :ةنل افعت .جايخالا تا ةئيطلا

 نه ةسائر نا يبعلو اهنوعبتي نمو ةيويدخلا
 ةيلخا دلا رظان يعاس دومحم يف ةروصحم تناك ةكيطا

 ليقلا اذه نم ءيشب هرابخا ينتكمي ناك اف
 ام ةيرهاظلا ليدنق ديسلا ت؟ارجا نإو اهتسال

 ةينخلا تاارجالاوةنم يشتلا بجو 3

 اك مريغو يبارعو يماس دومحم يأر نع تناك
 ٌارجا يننكما يذلاف ؛يدل اديج مولعم وه
 ةيويدخملا عرضحلل ةلاحلا نع ضرعلا طقف ناك

 لخادبلا نم هيف ةيركسعلا طابض عرش ا |١
 ناكر اكفالل ةشّوشملا بطخلا ءافلإو يلاهالا عم

 ترر> دق تنكو لصح ايف ديحولا بسلا

 نه ةماخو نرم انيدل ةيئارتملا تاظوملللا عينح

 هنوك ةنصب ياس دويحم ىلا اهتلسرإو تالاخلا
 لصحب ملف ةيلخادلا رظانو راظن ساجم .سيئر
 ناك لب ةنررح ال ناعذا الو ةدعاسم قدا 4 ةنم

 طابضلا ىقابو يبارعلا بلس ةدايزل بس اذه

 ضصاخضالا ءالوط ريرحتل ا ن 1 كلذ نف انحارل

 © 22 ركن :رظأن 7 ايش عراك اه

 عم ينطل اشاب رمع ةداعس ةهجإوم تراصم )

 تيلتو دواد كلب ناهلسو ليدنق كب ديسلا
 كلب ديلا باحات اييلع ناب رع ةداعم ذب جلا

 داخل اع ريحا ىلإ ةيوخألا نم نا ليدتف

 يف ةنع حاضي الا قبس ا. فنا وه ام اشاب رع

 لوطل هتداعس نم وبس وهو ةقباسلا هتبوجا

 ةريثك ةبوجا ة هتداعس نم حوت ثيح ملا

 لب اهايا اقنع سيل ءايشا اهنمو راكذنلا مدع

 دواد كب ناهلس امإو رابخالا قيرط نم ةتغلب
 ( ينأي اك لاوسلا دعب باجاف

 ها ةظيفلاب رماح نط زف
 ةيوي دخلا ةرضح ا ةروص 0

 الو ةروك- ذملا ةروصلا رسك ترضح ام 2

 كلذب تاع

 هتيهنو ىسيع يدنفأ دمحم تددهت له س
 رضاحملاب ٌصنخي ايف ظفاحلا ةداعس رمإوا عاوس نع

 اًيراج اع ناك ينلا

 اذبا كلذ ينم عفي لج

 ةيطبضلا يروهام ضعب ترما لم

 ءابطالا فشك نوي ثنحلا نفدب

 كلذب ترما ام َج

 عم ةيشنملا ىلا ترضح ةعاس يا ىف س

 /.5 ةنس وينوي ١١ موي تاكولبلا

 كلذ ركذتا ل

 ترضحو تاكولبلا تجرخا نم رمأب "س
 ةيشنملا ىلا

 اهتقو طظفاحلا اغاب رع ةداغس رماب َج

 اهتفو تنك .نْئا ِس

 رك باباس ج



 نك هيض يذدقأ نيالا نا: نظ|ر: ةيطيضلا

 بناجالا نم ىلتق ةدع دوجوب ينربخإو هتبحت
 ريصي نآب مهلع تمن لاخلا نأ ةيطبضلا ماما

 تايل انيبسالا ىلا مليصوتو ىلتقل ١ كفوا :

 نرابللا ةعقإو يف اًراهن !ولتق نيذلا لقن اك

 داع ةهربب 0 نأ دعبل زود للا لكولاف

 ىلتنلا نفد ديري ياس نابلس نا ينربخإو

 نفد زوجي ال هنأ هل تلقف لالتلاب دلبلا جراخ

 ءاكح ةفرعمب هيلع فشكلا لبق دحإو ضخ

 معدل ةلوغم : ةميكحلا .نووكت لاو لسا

 برقل اب ناك ةنا امب يعاس نايلس نا اضيا ركذنإو

 نث لئالق رافنا ةعضب مهنا اب لاقو رضح انم
 . كلذ زإوج مدعب هتربخاف موفد نباح

 يدنفا سايلا ديدي لصح نا ينغلب ةققحو

 ىلتنلا ددعب انل هرابخال اًرظن هيحلم
 ةيوددكتسالا هاعنلا سارع ةطقن يآ فا ل

 ةروثلا دامحا لجال مكتداعس 500 منك

 ةروك ذملا

 ا ةروشلا | أشنم نأ:امب َج

 ةيبحجلا كلت فم ا نأ لا امه تع

 تادجو بورغلل بيرق ةيهلا ىلا تدرب
 لولا ايبا كانهف ترك قيكاك لا ضعي نإ
 كلت يفو كلذل نيلءافلا درط راص ىتح نم

 مهلط قباسلا ركاسعلا روضح فداصن ءانثالا

 نه حابص دحل ةيشنملاب معم تققأو تايالالا نم

 مذ ةيطبضلا ةهج يف راص اب يلع مدعلو ةليللا

 كانه ىلا هجوتأ

 ةايغك دم دعا مكتداعس ربخي م َّىض

 اع نييبروالا نم وا يلاهالا نم وا ةيطبضلا

 .ةيطبضلا ماما اًيراج ناك

 مالا ىرج ام ربخ ينلعي ل اًدطم ج
 انا برقا عفا

 ةيداعس راكقا ىضتنب ثعابلا وه امس

 ١ ملع عم 46 ةنس وينوي ١١ ةروث لوصح ىلع
 يلا للفم ءايثا لوصح ناب انيقي متداعس

 رطقلا يلاها تاداع نم تسيل اههوي تلصح

 ىأ ةروثلا لبق مكتداعس دنع لع لهو يرصملا
 "00001 نم لصاحي قافنا لع لدي ام اهدعب

 ةروثلا نه لوصح ىلع يلاهالا نم وأ

 قافتا ىندا لوصح ينغلبي مل اًيعطق ج
 ليقال يلاهالاو ركآسعلا نيب ةروثلا كل: عوقوب
 نم انل ىارتي ناك يذلا انإو أهدعب ذل ةروثلا

 ٠ يلاهالا عاعر م اطوخدو دب كشعلا ةئيطا داحتا

 راكفا ٍشّوش كلذ نا مهلع بطخلا ءافلإو

 بارطضا ثدحأو يلاهالا لونع جثو موهتلا
 ببسلا وه اذه نا ربغي كلذ نف نبيبروالا
 ديحولا

 ةيطبضلا ينظوم نا كتداعس مقنحت له س

 سيلويلا ةيرادككحو ماسقالا يرومأم نم

 |وذنن تشل
 ةظ خلاب معمجب ترما ام دنع مهيلا

 ضعبلاو ذفنت تناك يرمإوا نم ضعب 2
 صخت تناك يتلا رمإوالا نا ىنعي ففنت تناك ام

 ٠007 ولا تاييدلا امإو دفنت ةيداعلا ث؟ارجالا
 . يلاهالا عم ركسعلا داحتا لثم ةيقيتيلوب روما

 و دسك ام ةيويدخلا ةرضحلا قح يف رضاحم

 يه رضاع ريرحت ايراج نراك له سس

 هيعنمب 1000-1 مترمأ

 مكتداعس اهورغيطعا يتل ارمإوالا



 تاكا ١0

 اوناك تيذلا هو ركاسعلاو تايالالا طابض
 كلتفن نأ مزلي يل نيلئاق اعيج نوخرصي

 رو.هت ةدايز تدهاش اليو قالشقلا يف كبلصنو

 ىهو ( اًضخن الو ايا هفرغا ل ) سيوبلا ١
 تل ْ 3 تلق ةنع دفا 59--

 0 متعب 5

 نايلس مماجاف زب الأ ىلع ةيلبسا تقرفا كنأو

 انا ) لاقو ةليللا نه لع ظنحتم ةناب بيعاس

 ناهلسو انهجوت اهتقوبف ( اذغ هراضحاب لوسملا
 طانخلا سلجلا باب ىلا ةيعمجلا عم لا

 نيناحم ءالوه ناب يماسن |يلسين ربخا قيرطلا ءانثا
 0000 008 ضعي نم تععمس انا يننمعإ راصَو

 ليكو نرم بلاغلا ينو لماك اشاب ليعامبا .
 رظان يزع كب نيماو ينف كب نيسح ةظفاحملا
 نأ ىلع يدنفا نما ةيطبضلاب ينرفأ ملق

 ركسعلا ضّرحيو يفح يف ملكتي ناك ياس نابلس
 ام وه ىسننب هتدهاش يذلا انا يبايغ يف لع

 ركاسعلا روع يا كلذل سلا 0 0
 تدجو تناك ةحطنا لجال ناك كل طا
 ة دسار 5 ظنحتل اب .ترما تا رتبرع يف

 ايهبحاض ىلا اهيلسلو ةظفاحلا راذ يف را
 كلذ !ولعج طابضلاو 0 قينتلا دعب

 ةلسالا :لصاو ةميدقلا مئاغض رابظال ةلسو

 صخخ , زيلجغالا ناين حرت نا وه ةروكذملا
 ناك .يروخ اجاوخلا بلاغلا يف ىسي ياش
 ينربخإو بورغلا دعب ةيشنملاب تنك امدنع رضح

 ناكذب ةدوجوم ةحلسا ضعب لقن مدضق نآب

 يف عقل نا نم اًقوخ وتالسنلا ىلا جالس رجات
 هتربخاف ةروثلا ىلع اهب اونيعتسإو يلاهالا دي
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 أر اذا ركاسعلا نال كلذ ناكما مدعب

 لخاد يف ولو نبيب روالا دي يف ةروكذملا ةحسالا

 نكلو ركاسعلا ربت ةدايزل اببس نوكي ةبرع
 للاغتما ن ودب ةروك دما ةحلسالا ]وجرخلا ةنم دعب

 زيلجنالا وتالصنق ماما اهيلع ضبقلا ر ادعو يرمال

 ا كلذ يف ينا ابو ةبرعلا لذاد نم

 ةيلارنج لصانق عم مكتلا لجال وتالسقلا يف

 يحورخ لاحو نمالا بلطب قلعتي ايف لودلا

 سياويلا ةيشي وأج د>ارابخاب ةبرعلا كلت ترظن
 نيرفن ترما لاح ابف ةحلسا ىلع يونحت اها انل

 لل ليمرتد .اهنلطاب .ةيرعلا دأب سئلوبلل نم
 رظني ىتح حابصلا دحل اهب ةحلسالا ظفحلا ةظفاحلا

 كاذب نيرومإلا ييئربلا نا ريكي اهيا ف
 ةبرعلا طولصوا هيبنتلا ىضتقب إوكلسي نا نم اضوع
 لضحو ركاسعلاو طابضلا ةيعمج ىلا ةىلسالا

 ةنع كرر 1

 | ين اولد قنيذلا صاخالا كشج كس

 ضعبلإو بلاغلا يف رجيلاب تدجَو انع حلا
 دل نم مكتداعس اوماعن ل لبهف لحاسلا ىلع

 هروح فلا يب رتل

 كلذ ىرجا

 رماوالا ذنب الو رمالاب ال يل لعال ج

 يف مومر نيذلا نأ دعي ايف تع ان ةروكذملا
 ةيطبضلاب اوناك نيذلا ركاسعلا م رجلا

 م ما نحكي يس لق
 يف ةروكذملا ثثجلا نفد موزلب مكداعس

 0 مكتداعس ملع يف لهو رانل ا طخ يف

 ءاضوإو هي .يدنفا سابا ددع ياس نائلس

 01 ن1 و نع الا كتداعس ربخي الاب

 رانلا طخ يتابلا نفد يرجي نإو ىلتقلا

 ةعقا|ول

 يذلا نمو ردا 2



 ةعقاولا ل وصح دنع ليدنق كب ديسلا ىلا هبجلم

 متداعس متلق لهو ةعقإولا لحم ىلا ههجوت لجال
 ليمقتكلب ديلا را ركذلا يدفأ نازل

 نا ثيح ةعقاولا لحم ىلا هجوتلاو جورخملاب

 جورخلا نم هعنمي الو اًديدشقإ سيل هضرم
 1 0 اله عوقو اققحتم تسل ج

 سايلا 0 دنع هنأ يركفب رطخي

 0 نبأ نابخبإو ةظفاحلا ىلا ةيطيضلا نواعن
 ةيطبضلا 0 عاسنالا يف تذخا ةكرعملا

 كلذ نم ةعاطقنا ببسي كانه ادوجوم سيل

 ضرملا ببس ةيطبضلا ىلا هجوتلا نع مويلا
 ديلا ىلا :هجوتلاب ةتربخا نوكأ نا رئاخلا نف

 ةظفاحلا نم برقلاب عقإو ةلزنم نا اب ليدنق

 3 ةوطخ نيسمح وأ نيعبرا ةفاسه' لع

 خرشابا. ةعقاولا لم ىلا هجوتلل هيعدتس

 ب نبف هضرم ةقلعتملا تاملكلا ةيقب اما هتفيظو

 لوصحب انتيمولعم مدع يعادل 0 0 سيل
 ءابثالا كلت ْ هداقر بجوتس هل ضرد

 لسا ليديق كب ديسلا ترآ له نم

 لأسو ضيرم ةناب ةعقإولا موي مكتداعس ربخإو
 هنودب د ةكرأ دف مكتداعس

 كلذ نم ئث لدصحي ل َج

 ليمرلا لب يك جما لع
 مدوهجم لذبب ةروثلا لوصح ءانثا دؤاد يلعو

 اضلا نم لصح لهو ناهيثلا نيكسن لجال
 لاحلا يف كرماوال ةعاطلإو دايقنالا نيروكذملا

 ةكرحلا داما يف ايعسي نا اهعرما معن ج

 ةهجلل دواد يلع تربخا 5 تلسرا لعفلابو
 ىلإ: ليج وبا دكسو ةركاشع نم ملكي ةيخملا

 لصحت مل نكلو اهجوتو اعاطاف لصبلا انيم ةهج

 2 تدجو يناف يرمإوا ىلا اهدايقتا نم ةئاف
 تاهج ضعب , كلذكو تبن دق ةريغصلا ةيشنملا
 ١ | هسا يقر دع ادارأ راو: لامبلا اني نم
 00 لاخلا يف تلصحل

 71 ةيدخم اهلع عقوف هتداعس ةبوجأ تيلت )
 3 ةيرح رظان

 0 - (رضحملا لذق راص كلذ ىلعو )

 25 ةنس ليربا ةرغ دحالا موب ةسلج )
 "2 ليعاسا ةداعس اهرضح زبظلا لبق 5 ةعاسلا

 )0011 ءاشتالا تارضحو سئرلا شاب يرس
 7 بينو كب ولافاك نويلو كب غيلبو اشاب يدشر
 آ00 )|| رل ةداعس راضحا راص:كب نيمإو كب

 1 ( تآوه اب لئسو اشاب

 0 ةكرج نع نويسمونلا متداعس عربخا س
 00 ْ ةلاح يف اف سيلوبلا ماقياقو نيظنحتسملا ماقياق

 00 رغاصالا مطابضو 0 سيلوبلاو نيظنحتسملا

 3 رماوال دايقنالاو ةملأ 0 مم الصاح ناك له

 0 ول دا لجال مكتداعس

 ١ 00 رغاصالا 20 ركاسعلا ج
 0 تناك امو مع كتريخا نيذلا رابكلا ١ مماطباض

 0 ًرهاظي :رماوا اوذفن ول منال ةيرهاظ اا مهنعاط
 0 يلا 0دل] ىلا ةقلا تلصو ام انطانو

 2 : : اهيلا تلصو

 2 ها 0 مكتداعسل لصح له س
 00 بسلا ناك امو نجلا يف رككاقلاب ياس كلب
 * ناك ةنأب مكتداعس نوروصتن ةقيقح لهو كلذل

 0 3 لجال كلذ :لاق و ١ دحملاب ىللذ 5 اًمزاع

 00 ةناها نوديري 5 طا نر 5-3

 ركجتداعس

 0م 0 تناك ةذكلا ةناهالا نا: ج
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 يالا يح ه رادكح ناب لقا وا ةعاس يضم

 لاسراب صار ل محرلا دبع ىنطصم وه يذلا 1

 نيتلصوب ل احلا يف تبتكف ينم ةباتكب الا ركاسع '
 يالا يح 1 ىلا ةيناثلإو يالا يح ه ىلا اهادحا

 لوق هرق ةهج ىلا يالا يجه نمةطروالاسراب

 ةيشملا ىلا رضحت يالا يح نم ةطروإو نابللا
 ليعاوسا ةداعس ىلا نيتروك ذملا نيتلصوبلا تناسو

 ةملا ءانثا يفو لعفلاب ملسإو لماك اشاب

 احورجم رضح نسكوك ويسوملا ناك ةروكذملا
 ايل اطيا لصنفق رضح ةهرب دعبو انع كاصفنأ دعب

 تراصو لوق هرقلا ىلا مانلخداف اًحورجم اضيا

 مزلي ام نورجيو محو رج شم لسغنت ءاكحلا“

 يلاهالا ماحدزأ صقانت ترظن الو محورجل

 يلع ترما ةروكذملا ةهجلا تال ررض لوصح
 هجوتيو ا ذخاي ناب نيظفحتسمملا ماما دواد

 دجو اذإو اهيلع ةظفاحلل ةروكذالا ةهحلا ىلا

 كترمأ كلل ١ ةنيتشت ير اناحدا كانه

 ةهيج ىلا سيلوب بناج عم هجوتلاب لبج وبا دعس

 ةهبجلاب ةروقلا لوصح عم لجال ن1

 لصق بانج يناجر اهنقوبف ضيا ةروك. ذملا
 نظنا ناب هرتكتا ةلود لصنق بناس 000

 لجال نمألاب اهزانم ىلا اهليصوتل ةقيرط

 نم برقي ام ىلا يسفنب اهتلصواف اممسفن ةجاعم
 دعب نم ةريغصلا ةيشنملا ىلا انا تدعو اطزنم

 ةظفاحطلا ليكوو لماك شاب لغات 10١

 نيكست لجال نابللا لوقدرتب ةيطبضلا ليكوو
 يلاهالؤبلغا نا فسح ةروخلا نيا

 ىلا يلوصوبو . مهكرت اذيح اوفرصنا دق اوناك

 ماطسو يفو يلاهالا تدجو ةريغصلا ةيشنملا

 نو اك: دلان ورسكي سيلوبلا و نياطنحتسملا نم ضعب | نبع رفح

 تح 0 ةطرواب اذار

 امدنعو ةعاس عبر وا يل بورا لبق اًبيرقن

 دعب رايات رهين كسلا روهح لافألا “قار

 ةطروا 'ترضح ةعاس ثلث وا 2 بورغلا

 ياس ناهلس أبعم نكح تلاغلا ىو يالا ح5

 ينخلب انآ ببسلا فرعا ل 3

 سارب محرلا 3 ىطصم عم ناك يناس 0

 دعب الأ ططررالا لاراب يضرم را
 قارع دعا عم ايار 0

 م طّروالا ةيرادكحل زوجي له س
 آءرما 1ذإ .يرقلا يرن ناك اما ىلع

 ةستق داحا لهل اطودتم ام ةييج ىلا لافقالاب

 دلبلا لخادب
 لث.داوم يف اصوصخ كلذ للسيل ج

 لب ةيدنلا ,دامحا داوم

 لماك انآب ليعايسا نا ركذنا ىلإ مث اهافش ولو

 تقولا كلذ يفو مولا كلذ ُه هنأ ينربخا

 ناك ةعقاولا لحمل ةظفاحلا نم هيف انهجوت يذلا
 ةكرعم كانه نا ةغلب اليو هلزتم نم جرخ دق
 انامل باب ىف اينباب اهلا ضو +

 لعجي ناب هركرمب يالاربم يح ه ىلا اًربخ لسرا
 بلطلا تحت نيتدعتسم نيتطروا

 يدنتإ ايلا ميداس مسا له نس



 مكتداعس هب ربخا يذلا ديدهنتلا وهام س
 ظ 0

 ينربخا روكذملا ىميع يدنفا ديم ج

 عيسل فيك هل الاق دواد يلعو دواد نايلس نآب

 رصم يف سانلإو رضاحلا عنم يف ظفاحلا مالك
 لوم نم كحأ مدحاف يوي دخلا لزعغ نونلغي

 ةقرمو هيلا ةتلشرا تنك يذلا رمالا ىدنيع ىف

 تناك ةينشلا ةدارالا ةروص نا بلاغلا يفَو

 هيف "ةخوشتم

 ديسلا كأم نع متداعس مرْوخ !انأ يد
 نذا نودب ةيطبضلاب هليبس ءالخا راص يذلا ناخت

 ةعقاو دعب لا ةلأسملا قبب عمسا ل ج
 / ةنس ونون ١١

 موي يأ يف متداعس نوركذنت له س
 ةرضحلا مر اهيف رّوصملا ةحوللا نك نس
 ةيوي دخلا

 روكذلك مولا ركذنا آلا ج
 قف 5 مكتداعس ةيرافم ف له نما

 ىيوي ١١1 دجال هل لوقت كب ديسلا تربت

 | رار ةنس

 فرعا ال َج :

 ةعقاو نع مكتداعس ربا 2 3

 ْ روك كما 1[ كنف وياي 11
 ىحن 6[ ةنس وزوي 1١ دحالا موي يف جم

 ةلوغشم ةظفاحلاب تنك انبي رهظلا دعب ؟ ةعاسلا

 يرؤس» دحاب اذإو كريخلا قيفحت نويسموقب

 ضخ ناب ينربخإو رضخ ةظفاحلا وا ةيطبضلا
 نيغ يف نيكس يل اهالا نم !دخإو خرج اطل ام
 راشتنا نم افون دحا موي ناك اهعْؤي نا اكو

 راكقالا عيخت نم ًالصاح ناك الل اًرظن ةلأسملا

 يف كيني ةااطا لكو كارا ةيوعا
 آ اة رمأت عم دب نا لجال ةعقارلا لحم ىلا
 0 ةعاسعير وحن دعب من لكشملا اوضفيو ةيطبضلا

0 

 0 ا ين ربخأو هلم يدنفأ نمآيلا يلا رضح

 ْ 77 ضيرم ةيطبضلا رومأمو مسخ ةذخأ ةلأسمل
 )00 ]لع ىلا يشيب انا تهجوت اهتقوبف هلزنم يف

 |0071 |0 تقو برقا يف لوضولا ذصتلو ةعقاولا

 | 0١ لآ تلصو البو ةرجا ةبرع تبكر لب يتبرع

 | | )ىلا دعب نم تدجو :تانب عبسلا عراش
 ١ ورا كم ام ىتح 8-5 اماحدزا ريغصلا

 دهتجإو سانلا قرفا تررصو ابنم تلزنف ةبرعل اب

 7 7 ناكو نحن يف احورجم يلاهالا نم اصخش كانه
 020 3 اقأ ةظفاحملا :ليكَو و ةيطبضلا ليكو كانه

 ضعب تدهاش لوق نقلا ىلا يروضح لاح

 .ةروكذلا ةهبجلا لزانم ناكس نم ةيران تاقلط
 ىلا روض دنع كلسزاف مكيبابش يف مثو

 ىلا ترضح ال ( مس ) لصنق ىلا لوق ةرثلا
 رانا لصنق اوبلط مهاب ينوربخا لوق هرنلا
 نم انرشابو نسكوك ويسوم رضح ةقيقحلا ين

 ىلا اندعصو رانلا قالطا نم زيلجنالا ايآرلا عنم
 " نونلطي يلاهالا ضعب ناك يتلا لزاخلا دحا
 ةعبت دخا لحم نم رفاوفير انذخإو اهنم رانلا

 .ٍفع قرتفا لوقهرقلا ىلا اندع امو زيلجالا

 00 1 ديوالو زامتالا ةلود لصنق نيكركويسوملا
 )0 ال1, لعاسا ةداعس نم تبلط ةلاخلا دادتشا

  ةيردنكسالا ركاسع نادنموق قيرف لماك
 راضحا «ةعقاولا لب ابتقو ارضاح ناك يذلا »

 قكراف نيلآ ارب ةنئاكلا :هركاسع' نم ةظروأ

 دعن ىنربخا قا ل يخي ادي اض اهنداكم



 ةيطيشلاب لح وبا دعم تير 8

 مكتداعس مملع نوهجنت م كك ني ؛ذلا مه نم نس

 ةيطبضلا ءاسور نم
 ماقماق لبجوبا دعسو ةيطبضلا رومأم ا

 نيذلا م نيظنحتسملا ماقُماق دواد يلعو سيلوبلا
 بلاغلا يف مهلع هبنا تنك
 ليديق كب ديسلا ةلاح ثنا كا 0

 /1 ةنس وينوي ٠ ثبسلا موي مكتداعس هوغرظن 1

 ةقرتح اًضيرم ناكله هيشنملاب
 مابا: ربع حض روكا مولا 0
 ناكو ةفهذو ريك ناطضا هس 0
 كلذك هينيعو مدلاب نقلحم ههجو نا ربظب

 اذه نم كيلع ىنخي انأيحا هل لوقا تنكىتح
 نسحال اف كياد نيرهاظلا ةشهدلاو بارطضالا

 فرط ىه يذلا بارما

 ةبب ضيا ناك ت بسلا موي يفو ةيويدخلا ةرضحلا ظ
 رثكأ لي هلا"

 ليدنق كب ديسلا نوروزت منك له سس ظ

 هلزنم يف
 ىنوي ١١ ةعقإو دعب هلزنم يف ةرمةترز ج

: 0 
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 سي ا 55 تل ياني لع ب 0500

 ىلا ةيويدخلا ةرضحلا فيرشل دعبو م7 ةنس

 ةنزخ .يف ريرس لع اسلاج ةتدجو ةيردنكسالا

 ناب ينربخا هضرم نع ةتلأس املو ةردنملا لخاد
 ع عون هب رسيالا وأ نميالا فرعا ال هعارذ

 دعب بلاغلا يف تناك ليدتف كب ديسلل قرأ ]و

 ةيطبضلا نم هلاصننا

 ةيعمج لوصح مكتداعس ةيمولعم يف له سا

 لبج وبا دعسو دواد ناهلس نم ةفلؤم ةيطبضلاب

 ليدنق كب ديسلا ةضوا يف مثريغو دواد يلعو
 روكذملا كبلا روضح يف مهلع ةيخرم ةراتسلاو

 لوق هرق رومام اددهم ش

 راضحإو ةيوب دخلا ةرضحلا مسر رك لضحو

 ةيطبضل اب نينوجسملا نم ناجم ديسلا بسب صخت

 ءالخا راض ةضوالا لخاد يف ةعم مكتلا دعبو

 ةباتكب نذا نودب هليبس
 ركاسعلا طابضلا عيدجي ناك املط ج

 قحسو دواد يلعو يعاس نايلس نا بلاغلا يفو

 كب ديسلا ىلع نوعي اوناك هريغو لبج وبأ

 مدر ةحرلازك ةيج نع اهإو ةيطيقلاب ليدنق

 ىه كلذ نع ينغلب يذلاف ةيويدنملا ةرضحلا
 رك او رجا" نيذلا دواَد يلعو يعاس ناهلس نا

 نورخا طابض ماعم ناك امبرلو ةروك- ذملا ةحوللا

 ماسقالا يروم 1 1 ٍضعا تنك امدنع كلذو

 ةيويدخلا ةرضحلا دضرضاحم ريرحت مدعب راجت إو

 اهموك نع الضف دواد يلعو دواد نايلسف

 ىبسللا نيراطعلا 1

 عمب ةقلعتملا يرمإوا عاس مدعب هآيصوإو ىسيع
 اهردصا تنك يتلا رمإوالا يو اهنع حلا رضاحلا

 كرم اداه لب ةيفارقلت ةيس ةدارأ : لع هك

 ةروك دما 0 | ارسكو ةيادبضلا ىلا لوق هرقلا
 ذ مكتداعس غلب فيك س
 ل هلام 3

 رسك ةلأسم امإو هسنن لوقءرنلا رومأم اهب
 ىه هيج يددفا سايلا نا بلاغلا ينف ةحوللا

 اهب ينربخا يذلا
 ليدنق كب ديسلا نا مكتداعس غلب له س

 ةخرللا رثك دنع ةيطيضلاب ا رضاح ةراك
 هدوجوب تربخا تنك نا ركذتا ) ج

 ناكفنا لينحي يلاعلا ىف اقل.آل ما ةيطبضلا يف

 |رنا6 نيروك دلل طاببفلا زا كنيع !ذو7
 هلجال ةيطبضلا ىلا نوهجوتي



 ةيعبجلا تناك اًبيرقل موي كسأ يف س
 ةدع تلصح لهو م تكنداعس اهع متربخا يناا

 روضحب تا تايعمج

 ليدق كني دعا

 ةيعمجلا امنإو مويلا ةفيتح ركذتا ل

 ةرازو طوقس بيتع بلاغلا يف تن ع
 يظو هترازو م رخ خاوا ىف وا ماش كويحم
 هع ينيجوا يتلا لصانفلا تايكشت نا كلذب
 يل درت تناك ةروكذملا تاهيبنتلا ءاظعال بلاغلا
 لثم ةيعمج لصحي مل ةنا ركذتإو ماس دومحم نم
 غلا ليدنق كب ديسلا قلم يف اهنعا يحل
 اهنع تربخا يتلا ةعفدلا

 رع داعم لع ةررك دلل درج كلل
 ( هيدخ اهيلع عقوف هيلأ 20 ا

 مر
 2 رض ١ لبق ناص كلذ لعو )

 /* ةنس كرام 2١ تينملا موي ةيلج )
 ليعامسا ةداعس اهرضح ررظلا دعب ا/ ةعاسلا

 يدشر ميهربأ ءاضعالا' تارضحتو انغأن ل

 غيلبو كب بيجن مهرباو كب نيما دمحإو اشاب
 ( قلب قطو كبل انك ةرويلووك

 رظان اشاب ىنطل رع ةداعسراضحتسا راص)
 : ) أوه اه لكسو ةييرخا

 ليدنق كب ل ( يدان ةيآر له ب

 هوم ار متثك نآو 1 ةنس وينوي ٠ تبسلا موي

 كلذ ناك لحم يأو تقو يا يفف

 دا ديلا ديار قا يي كلا ِح

 بورغلات قو :ةيشنملاب روكذملا مويلا يف ليدنق

 تفيضرلا ياء رلوتورالا لع ايها ناك اييزقت
 ينل . يردلا اهراس نادت نا برش

 ةيشنملاب ةناكد 08

 ب دوق رجلا ليدتت كي ديما ا 2
 .طابضو اسقالا يرومأم معمج متداعس نأب

 ' ار دواذ ربا لثم رابكلا سيوبلاو نيطنحسملا
 0١ ةس ينوب ٠١ تبسلا عوي ةيطبضلاب "لبج

 ا ا ديلا روض نيروكذللا لع مينو
 الآ راو دليلا ظنح ىلإ تافتلالا ةدايزب
 مكتداعس م جازملا ريغتم ناك ليدنق كب

 ' ربيغت متداعسل ربظ امل ىتحو ةبرش ذخأيس هاب
 ١ ترضح اذا. ضيرم كنا ثيح ) هل لق هنحص

 | وك طفلا ليكوو كلزنمب ثكمت نا ىلوالاف
 00020700077 كلذإ دم نم لهف ( كماقم

 000 اا ايحالو كلذ نمركظتا ال ج

 0 يرومأم ةيعمج يف مكداعس لق له س
 002 آ01] ليذق كب ديسلل ةيطبضلاب :ةيطبضلا
 ا 0 ادايز نولوتسم متاف طابشلا متاو ظفاحل
 00 ىلا مكافنلا ةدايز موزللا نيف دلبلا طبضب
 00 ديلا ب واجي ل كلذ دنع لهو (دلبلا ظنح

 00 ةلئاق 31 بأ دعس تبواج لب ليدنق كب

 00 راكفالا نوجيغ!. نيذلا مه نويوابروالا )
 00 .ةيلحلا ةموكح ا نا ) ةلئاق مكتداعش هومتحاف

 1 00 عنم يف افدهج لذبت نا لاح يا يف ةروبجم

 1 -  كلذف نييروالا دِض مث باكترا نم يلاهالا

 1 | اذج مهلع نوظقيتم لصانقلا نإو اهصئاصخ نم

 , بس ىدا روهظ مدع لجال يصوصخ _عونبو
 ٠ ( كلذ نع متداعس باوجاف يلاهالل ماياعر نم

 000 ا دعس بطاخبا تيك الاظ ج

 تايينتب رابكلا ةيطبضلا يرومأم نم هريغ وأ
 كلو هسفن ةظفاحلا ناويد يف ليقلا اذه نم

 7 ينيب تلصح ةروكذملا ةملاكلا تناك نا ركذتا م



 نييقرتم نيربخم ةيطبضلا يف نا يسب تققحت انا .
 0 مساق ةداعس لزنم لوح : :

 تييابن قيرغت مكتداعس ةيمولغم يف له 0 1

 ليلقب 5 ةنس ويثوي ١ ] ةعقإو لبق ةير دس

 تربخ ١ ال. امإو كلذ نم ايش عمنا ل َج

 ليق ناك ةيردنكسب دافعلا ىسوم نسخ روضح

 م رخل اذه افإو تييابن هتقفري رضحا ةلاب يف
 يدنغ . ققحتإ

 ديسلا ناك نا مكتداعس ةيمولعم يف له ل

 نيطنقسملا ركاسع غيت مضني ناب هبن ليدتق كلب 5

 دقنللاةدأير لجال ثايرودلاو تالوقورالا نأ 222
 ١١ ةغقإو لبق كلبلا _ترمأآ ظنحخل تاثتلالا

 هز هس
 كلذ نم ءفث لوصخح اركذتم تسل ج

 يردملا يلع ىبني صفت كلم ىلا عفادم ضعب .

 كركلا نم برقلاب نئاكلا

 ىا ليدنق كب ديسلا نا بلاغلا يف ج
 دوجوب يفربخا ماظعلا ناطباضلا .نم طباض

 زيلجنالا ضغبل رجؤم لزنم يف ةريغص عفادن
 ليدنق كب ديسلا عم تلباقتف كركلا ةهجي
 ةك يل دكا روك ذملاف ةلأسملا نع ةنم تمغتسإو
 ضيا ىف ربخإو نيربخلا ثاي رابخا ىلع ةانب كلذ
 نيا ىلا ركذنا لو ةروكذالا عفادملا لقن راض هنا

 يلع ديسلا ةلاكو ىلا يشب انا تهجوتف

 ةهجلا كلت نم يرورم 98 يرصملا
 تسيل ةلأسملا نا تدجو ةنم ماهنتسالا دغبو

 ساسا نودب اهتدجو ثيح اهكرتف ةيها ثاذ
 ليدنق كب ديسلا مكتداعس مترمأ لقا لش

 نيظفتسملاو سيلوبلا طابضو ماسقالا يروم ام عيجي

 راضحا ةلئسم دداعس ةيمولعم نم له س

 ىلع سغنلاب مكداعس !وهنت نا لجال ةيطبضلاب
 ةحارلا ظنحل مهتافتلا ةدايزب نيروكذملا نيفظوملا
 . ىلا مكداعسس نم هيبنتلا لكضح لعفلاب لهو
 كلذ لصح موي يأ يفو نيروكذملا نيرو. أملا

 ةيطبضلاب نيروكذملا نيفظوملا تعمج عن ِح

 روصو 000 كب ديسلا روضحب مهلع تمهبنو
 ةقدلا ةدايزب ا ل قداض كب

 ةييعمشجلا 0 دلبلاب ةحارلا ظنحل تاغنلالاو
 كووتدب ليف كي ديلا ةضوا ىف ةزوك ملا
 ةيعبجلا هيف ثلصح يذلا مولا ركذتا نا

 لب ديلا ةموأ نأ ةراخس لق نب
 ال ما ةلرف تينأك "ليدلاف

 انا ال ما ةيخرم تناكنا ركذتا ) ج
 ينظوم عيمج نال ةيخرم نكت مل بلاغلا يف
 يسوم اراك 3 نيييروألا نم ةيليشلا

 ا 0 ناك اذام قط

 ةيطبضلاب كسفنب مترما تح ةداعلل ةقراخلا دلبلا

 ماظنلا ظفحلل ممافنلا ةدايزب نيفظوملا عيمج ىلع
 نم نبيبروالا 3 ثكارت 1

 تابعنا معا فل ا يا امرنا تح
 56 امل

 /؟ةنسونوي ٠١ تبسلا موي يف له س
 ارو امو ةيطبضلا 0 00

 ديسلا روضخي ةحارلأ 10 00 ةدايزب

 هتضوأ يف وأ ةيطبضلاب ليك كلب

 يتلا ةيعببجلا تناك نا ركذتا )

 هريغ يف ما روكذملا مويلا يف يف اهنغ تربخا



 طابلا لع يدب عنف ناك ايفا ع
 اهريغب وا ينإوطلاب وا ةيطبضلاب ناك «!وس

 ليدنق كب ديسلا نا نويسموقلل مع ِس

 سف 11 فان 3 ةنورفل ىلا كلط 6
 ا هتدوع دنع مكتداعس ريخأ لهف 7 ةنس

 نعو ةسورحلا ىلا ههجوت ببس نع ةيردنكسا
 ربخا ناك لهو ةسورحلاب اهاقلت يلا تايلعتلا
 . ههجوتب مت داعس

 نا ركذنا ل نكلو ههجوتب يل ربخي ل ٍج

 الو 200 هتدوع لاح يدنع رضح ناك

 ةسورحلاب اهذخأي ل وا اهذخا تايلعتل ةبسنلااب

 «يثب ين ربخا ول ىتح كلذ نم ءيشب ينربخي ملف
 ليدي كب ديلا ىحو هقدض ىلا كيذا تلك
 تناك يتلا هرفيشلا تافارغلتل اب ينربخي ناك ام

 نم يأ كلذ نم يشب ين ربخي ناك اذإو هل درت
 لجال ةيداينعا ءايشا الأ تناك اف تافارغلتلا

 يح نم ينفعل

 ىلع هيبنتلا راص ةناب مكتداعسل لع له س

 يأس دوي نم وأ يبارع نم ليدنف كب ديسلا

 يارع لا ةيرمنلا تانروي انايلا راجخا لإ ١
 ٠ ادلا رظان نع ًاًضوع

 كلاذي ةيمولعم يدنع ناك اف ٍج

 نوكي ةيطبضلا نا ةداعلا نم له س
 ناويد عم هرخيشلا لهعتست تناك لهو هرفيش ا
 ةزشابم رخ ١ ناويد وا ةيداهجلا

 مع ةرفيش الا ةيطبصقلا نا بلاغلا ىف ج
 ل ةيداهجلا امإو ةيل املإو ةيلخادلاو ةينسلا ةيغملا
 ةيظبضلا عم هرنيش اه ةداعلا ىف ناك نإ ركذلا
 هرفيش اط نراك ليدنق كب ديسلا ةم يف انا

 يبارع عم

 ا .طادحالاو ريادنلا يف متداعس عم لوادتي
 يذلا راكفالا عيعت بابسا عن اهذاختا بجي يب عل

 0 )ا ردكم يراك ٠ ناك

 د تاجا راب آب
 تناك ةيطبضلا نا لف س

 هاج

 1 - نيتعبات اتناك ةيدلبلا ةرئادلاو ةيطبضلا 3

 يرومأم دوجو عم وتيركد ىففتقمب ةظفاححلل
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 اهيلا هروضج ببسو ةيردنكسب داقعلا ىسوم

 ىلا روكذملا صفلا روضحب ملءاال- ج
 آ00 2!( ةعئاو دعب يندلب افآ ةيردنكسا
 ىلا رضح دق قو كوع نأ مأيأ ةعضبب

 '000 دلو ايش ةعئاولا هليل يف ةيردنكسا
 5 ل مدع ببسو ضيا اهتليل
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 قفحتم انا ةّسورجلاب ثنك امدنع فارغلت ةروص

 الو فارغلت ةروص سيل فارغلت يل درو ةناب .

 طبض نرم اما ينظ ىلع نكلو نم ركذلا ٠
 لوصحوف اًبيرقت ةنوضمو اهنظفاحموا ةيردنكسا
 طابضلإو ركسعلا ةهج نم ةينمالا دقفو ناجيغل ١

 ينظ ىلع بلغيو ياس دويحم ةرازو عجرت مل اذا
 ركسعلا راب دقي ناك فاضللا 00

 يف حالم لا ل اعتسا ىلع نيمزاع اوناك طابضلاو

 م6موغرم ولات ل اذا دلبلا

 فارغلتلا نع مكداعس مميبواج له س

 روك ذل
 ءافتكأ روكذملا فارغلتلا ىلع درا ل ج

 ىلا .ةينسلا عملا برم تردص ىلا انآ

0000 
 ناك ليدنق كب ديسلا نا له س
 ةعسو قا 0 ةيطبضلا ل 7

 ا 0 0 عدت 0 ا

 0 0 ١غ 0 ١

 لا 5 ١_0

 ناك ال اصوصخ رمالا لئاوا يف ج

 نيس ناك ةيطبضلا ليكو ليدنق كب ديسلا

 ةيركلسلا ةبضحلا عم لخادتي أدتبا يبارغ بلط

 رماوال عيطم ةنا اًئاد يل ربهظي ناك ةنكلو اعون

 ناك جراخلا نم امنا يتاهيبنتل لاتممو يويدخملا
 ةنا ينغلبي ناكو ركاسعلا عم مثنلم ناب يل رهاظتب

 ياوطلاب اليل .لاغشا صعب َرشابي يأ لذا
 نسحالا ناب يئاصن هيلع رركأ لزا ) تنكف

 ١ه

 ةيوي دخلا ةرضحلا فرط مازتلا وه ةبقاع ملسإو هل

 يرهاظ لاغتماب ينبدجي ناكف انطابو اًرهاظ

 ين ربخأ يئاصن هيلع تر رك رع يف ق>و

 هو عر اع ةماخو ققمحت“ ةنأو روذعم هنأ

 ةيرط رظنا نا يناجر دق ناكو ركاسعلا
 ةرضحاو ةبداهحلا را حالصدالل اهب لصؤتا

 نم دهاشا تلز ام كلذ لك عمو ةيويدخلا

 اًطبترم 0 ُ هنأ ليدنق كب ديسلا تاكرد

 ىلع هئاوطنا مدع يل دكا يذلإو ركاسعلا عم

 تاذ ةترضحأ تح يل وه هي زئصلا 25-77

 يذلا ميدن هللا دبع روضحب ةظفاحملا ىلا موي

 ةمسف يف ,مهلباقو لب دنق كلب ديسلا عم يتا ناك

 لع تيببنو الزان تنك املاح ةينانحلا ةظفاحلا

 هللا دبع ذعبيو رف ناب ليَدَنَق كلب ببلا

 تربخ ١ كلذ عمو ةيرددكسالا نم ًالاح ميدن
 ناك ميدن هللا دبع ناب موي ثلاث وا موي يناث
 كلو ةيردكس ةيطخ ىللا قحوةي ديكس انقأ
 يثوننالاب اهاقلا يتلا ةبطخلا تناكنا ركذتا م
 دعب ةيرددكسالاب ىقب ا. اهاقلا يتلا ةبطخملا يف

 ءاقب نرا دهاشي اذ نمو اهنم هداعباب يرما

 يملا ل اكل م 08 هيو هيك ميدن هللا دبع

 للا دخلا ب تامل يروا تال ل داق
 ناد كلي  ليدق كب اديسلا راض ا ركاب

 بيغني و ةلمل ]و :نافنال اب هماتهاكى لوظلا ل اغّدأب

 كلذ لك عمو تاقوالا ضغب ةيطبضلا نم
 ضعب ع ةيطبضلا لاغشا ضيا 00 ناك

 ىرخا تاقوا

 8-7 مكتداعسل ع رش كراك له 7

 ”كانسلا ءاسورب ليدنق كلي ىلا طالت

 اهريغب وا ةيطبضلاب



 فيزم ينعانصو ةننس 50 يرو ةيردكسأ
 ةيردكسب لوا سعب نكابسو

 ( نيبلا هفيلحت راص )
 ديسلل دود بسر ثترشاب له س

 ليدنق كب
 ا

 يفو ناكم يا يتو كلذ ناك ىتم س
 راهلا نم تقو يا

 ديسلا نوجلاعي ناك نيذلا ءاكحلا
 00 همداخ ةطساوب ينوعد ليددق كب

 ينورمإو 41 ةنسوينوي 14 ءاعبرالا موي يف ةمسأ
 قلتو يسد فلط“ ةدوك 0 يفرش

 ًاحابص 5 ةنس وينوي 19 سييخلا موي يأ موي

 2 رومأملا دودلا بيكرت تيرجا

 بيكرتب: كورمأ نمدلا ءاكخلا ا

 انك اًرمآ :كوظعا لغو دودلا

 يدنفا دعس م كلذب ينورما نيذلا ..ج
 يرس يدتفا نسحو يردخحلا يناربكح حماس

 اًمافش هيلا عرما ناكو ةيردكسب كلا
 كلب ديلا لوا ةودنا بكرت ناكو ةباتكال

 0 هردلا لخاد قنزخ يف ليدنق
 «هيدخ اهلع عقوف هتبوجا هيلع تبلت »

 نينيعلا وبا

 كورا
 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

 راك ةحن كرام ١١ تيا موي ةسلج )

 7 يايا قادم اهردع رطل لش اللا
 مههربأ ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي

 كب غيلبو كب قيفشو كب بيجنو اشاب يدشر

 ( كب نيما دإو نايزيرو كب ىلافاك نولو

 ع . و ينل 2102 داعم 00 اص)

 : 0 كدلوم ل كيلو كما م 4

 5 كتناقا لحو كرمع رادقمو
 17 دواومو ةيبرحلا رظان ينطل رع ج

 0002707 رص ميقمو بيرق ةنس نيسمح يرمتو
 5 ( نيبلا هفيلحت راص)
 | ةردكما ظفاخم متك ةيداعس لف“ ني

 0 را يال خيرات يأ نمو 1/45 ةنس

 3 اهب اًظفاحم
 7 ةنسلا يف ةيردنكسا ظفادم تنك من ج

 01 ةروكذملا ةنيظولاب ينيظوت اًبيرقن ناكو ةروكذملا
 ا” 1 طساوا دخل 1 ةنسرخإوأ ءادتبا نم

 |0000 دامس نا نويسوفلا لع نم
 70200 يأ ياس دوبحم ةرازو طونتس موي يف ةسورجلاب

 5 ”ةلئرللا منك ةقيقح ليف 1 ةنس 0
 0 كانه متهجوت "مك يالو روكذملا خيراتلا

 روك ذملا خيرانل | يف ةسوردشلاب تنك معن ج

 00 نم :فارغلت ىلع هانب رك ذا ىلأ يجونو
 000000 1| قكلا لبق نم يآ ةّيسلا ةيحلا

 35 . ةيدج ةرازو ليكشت لجال ناك يجون_ببسو
 0 تدعو ا” 11 تلك ياس دويحم ةرازو كميح

 0 ' 1101 رولوب موي يلاث ةيردكسا ىلا

 00 مكتداعسل لسرا ليدنق كب ديسلا له . س
 ٠ لسا فارغلت ةرود معنالا دبع دمجا ةطساوب

 772 ناك يذلا ناهغلا صوصخب ةينسلا ةيعملل
 000 بيتس طابضلا او ركاسعلا نم ا

 0 0 تناك نمبو نم ءاضمابو بارع طوقس
 0 اهنوضم ناك امو خيرات يابو ةروك ذملا

 | ار مهلا دع دجا روح ركذلا)



 || ىلو ةفخي تادنبا ةلاحلا نأ ماد ام ةيطبضلا
 فئلكتلا عم نوكي نا دب ال ناك كلذ لم
 نيذلا ءاجدملا سفن نم ماهقتسالا نم لعن 5 يببرقتلاروصنلا هجو ىلعوه اذه يلوقو بعنلاو
 رمالا ءادتبا نم ةنوجاعي |وناك

 لوا ذة ليدق ديسلا تيرظن لنا

 هنحاعم لجال كرد

 دمحأ ليدنق كب ديسلا حلاعي ناكله 2 ةردنملا لاذ قنزخي هلزنم يف ج

 عم ضيا ميكحلا يلع يدنفا
 هنحلاعل. يبادتنا 8 نقل كب ديسلا لاعيو رضحب ةرظنا ملانا ج

 نع ليدنق كب ديسلا نم مهتسن 1
 ناك اذإو كلذ هيما "5 ذلا ءاكتلا
 3 نف مك كربخأ

 ناب ينربخإو نم تمهغتسا تنك مهن 0 ج
 ضرملا اذه يف ةجلاعي ناك يذلا يلصالا مكحلا
 يدنفا ىنطصم 1 ينربخإو يدجنلا ىفظضم وه

 ركذتا لو ةدحإو ةرم ناهدب كلش ناي ١
 , ما يلع لها نع ينربخا ن ناك نأ

) 
 نيتخو وطخم اهيلع عقوف هتبوجا هيلع تييلت
( ٠ 

 ميكحملا ماس دعس
 ( رضحلا لفق راض كلذ لغو )
 ةعاسلا 1 ةنسةرام ؟”نيينث الأموي 52

 يرسب لعاب ةداكم اهرضح ربظلا لبق 5
 نويلو كب خيلب ءايضغالا تارضحو سيئرلا انشأ
 ( كب بيجنو كب ولافاك

 لثسو هركذ يت الا دهاشلا زاضحا راض
 ( تاوه أمي

 كرمع رادقمو ك دلوم لحمو 5 0 0 :

 كتماقا لحمو كنغانضو

 ةيردنكسب دولومو رائخم ديحم قنا 2

 00 مقمو يحازجا يقعانصو ة ةنس 41 يرمتو

 هيزارملا راوجب

 ( نيل ا هفيلحت راص)

 دح اي قيد ركب ديلا نك له" نم
 ىنوي ١١ ةعقإو لبق كتاخازجا نم

 تناك كح ما ءاضمابو اهده و 15 ةنش

 طعن تنك يتلا ركاذنلا يا ةررحم رحاذيلا

 : اهبجومب ةيودالا
 ةيوداآ ذخاي ناك معن 3

 ةيودأ

 يقناخازجا نم

 ىلع رمتسإو 1 ةنس وينوي ١١ لبق نيتنس ون
 كا انا مس دلت اخ لأ ك5

 3 يددفا دمحا ءاضماب ناك ابشعتف ةيودالا

 دحإوو يدجنلا نطص. ءاضماب ضعبلاو مكحلا

 0 ةيوذالا. ل ضإو ةيدنفأ نانع ءاضناب

 ناف ليدنق كب ديسلا موزل اهعيمج تناك ام

 ةمدقملا ةروتافلا يف ةنييم ايصخش هعسرب تناك يتلا

 راص يقلا ةيودالا عيمج ىلع ةلادلا نويسموفلل
 ليد كب دبسلا لزل افتر ند كن
 تناك ركاذتلا ضعب ناب نورسوقلا ربخا اننا

 موزل دنع ليدنق كب ديسلا نم طقف ةيضمم

 تويز ضعب وأ ةيندعم هآيم 0 ءايشا
 ريثاتلا ةنينخ

 ( هيدخب هيلع عقوف هبإوج هيلع يلت )
 رانخم ديمم

 لئسو هركذ ينال دهاشلا راضحا راصو )

 ش ( تأ وه ام
 كرمع رادقمو كدلبو كسا 3 س

 يدلبو يوسيع تينيعلا وبا يمسأ ج



 ةيجالع طئاسو اولمعتسا اوناكل 5

 ةتدهاش ام ىوقا

 ىفطصم ليدنق كب ديسلا جئاعي ل له س
 كبلا ملاعت تنك ام ءانثا يف اًضيا يدهنلا

 روكذملا
 أنعم جاعي يدهنلا ىنطصم ناك معن َج

 رمأي يتلا ةيودالا تناكو ليدنق كب ديسلا
 ل ا عا اك لا ةيودالا 4 ل

 ىهو دابسلركب رمأن يرسي يدنفا نسح عم نحن
 تانيلمالا هل طع ل لصاحإو 0 رهاب
 ةدحأو 0 دودل | عضوو

 ةر رحم رماوأب ةيودالاب نر مك له س

 دابسلرك حلم ةجاجز هل تبلط ةرم لوا
 ءاودلا ذخا ىلع هسفن نم رهتسا اهدعبو عركذتب

 ةباتك نودب روك ذملا

 احا ابراج ناك .ةناعارحا يأ نه نب

 ةروك ذملا ةيودالا

 تناك رك ذتلاب اهب ترما يتلا ةجاجزلا

 يزوف يدنفا دنمحا ةناخازجا نم ابلاغ

 كل يل را ع

 هنآ تيرمتسا لهو ليدنق كب
 يرسي يدنفأ نسح

 ليدنق كب ديسلا ةجاعم ىلع تيرمتسا 2

 يدنفا نسج عم 5 ةنس وينوي رهش لئاوأ ةياغل

 يدنلا ىفطصمو يرسي
 + طا نسضرلا ل

 ضصقانت وا
 يذلا مويلا نم نيسحلا يف اًماد ناك ج

 موقي راص اريخا ةنا ىتح هتدايعب هيف تاادتبأ

 /5 ةنسويلوي رهش لئاوأ يف هلزنم ماما جرخيو

 عم وأ كدرفمب تن

 كلج اعم دعب ن

 ءارملا 1

 "1 ةداهش هتيطعا ينا بلاغلا يف َج

 طقف ياخ نيربش وا زهش لم ءاوه
 4 ةداعسا ناك له 0

 مكعم ليدنق كب
 ةداعس َج

 1هيف انا ةيجالع رماوا هل ناك امو ليدنق كب

 71 ضيرملا بلط ىلع نب ةعمجلا موي 11 ةنس وينوي
 8 ترضحو هيلا روضح لاب اشاب ماس 0 توجر

 37 اذايبلا لا جاعي ناب |

 | كيلا طق جلاب مل اناب لا

 0 3 هتداعتسف ليدق كب ديسلا 1 ىلا ةعم

 0 هلك اعمب ايد 0 00 ليدنف

 ا ولا نع تداسس أف ال

 . هتداعس عجري لو هنجلاعم يف لخادتلإو ضيرملا
 ادبا ليدنق ديسلا لزنم ىلا
 اشاب لاس ةداعس كل طعي ل له 5

 ' ليدنق كب ديسلا ةجناعم لجال ةيأر
 5 اح لقب لو كأر لدا رطب ) ع

 هنح اعمل ةبسنلاب

 نمو ٠ الي دودلا بكر ل س

 هيكل رشاب يذلا

 , احابص سييخلا موي دودلا بيكرت راص 3
 نينيعلا وبا ىمس نيزم هبكرت ىرجا يذلاو

 3 (0| 00 دلي اديسلا ةلاح نأ ضرف ول نن

 19 اع ةئيأر ىتلا ةلاحلا نم اعون بفخا تناك

 .هجوتأو هلزنم نم جورخملا ةكي ناك له تبجا
 ةيفنملا وا ةيطبضلا ةياغل لقالاب

 قا اقم نم جور ةكمي ناك ج



 اعافتراو نينيعلا ةيحتلم ُْ ضيا فيفخ ناقنحا عم 00
 انيفخ ءافترا كلذكو ضبنلا يف ةفيلخ ةعرسو
 نم نميالا فصنلا يف ًالوحتو مسجلا ةرارح يف
 دنع نيقدشلا هنن ت تاكرحل همامتا مدعو هجولا

 نم هتدارا ريغب جرخي ءاوطاأ ن ..اكق كلذب ةرمأ

 نع ةضنخنم تناك يلا ىمل ١ ةيونشلا ةيوازلا

 ةلئام ءايضيب ةقبطب لطشم ناك لاس
 اذا ناكو ملا يف ةجوزلو كعوت عم ةرغصلل :

 عيطتسي ال هسفنب نميالا عارذلا كيرشغ نما

 ضعب لعف ةنكمي ناك يا ةيلكلاب كلذ ماما

 اف ةماتلا تاكرخلا امأو ةيوزح ةرصاق تاكرح ؟

 نيالا هعارذب ةرعاسملاب الآ اهب 0100
 . ةيبنجا ديب وأ

 للش ليدنق كب ديسلاب ناك له 7
 نم ركذ ام ىلع لاقي نا نكيال ج

 نا فارطالاب هيف تدهوش يتلا ضارعالا

 كانه نا لأي لب للخ ةلاح يف ناك
 فارطالل ةكرحلإو سحلا باصعا يف اًيهيشت ابارطضا
 غ ةلظنملا ةللؤمللا طقنلاب ةاوكشف ةروكذملا
 : هاوكشو سحلا باصعا جهت تبن ام فارطالا
 ةكرحلا باصعا يفت تبقي امم ليفتلاو ردخملاب

 يركرملا يبصعلا عومجملا جنت ةجيتن ةعيجج كلذو
 ل اقي نا نكي آل كلذ لمف يناقنحالا الشال
 لولشم هنا

 اهب ترما يتلا ةحلاعملا شام سس

 نينذالا فلخ قلعلا عضوب هل ترمآ ج

 حمم ذخا ىلع هرارمتدابو سارلا ىلع درابلا ءاملاو
 نيلم رادقب موي. لك حابص ةي دابسلرك
 نأب ترشأو رتاف ءام حدق بفصنب ( ةيقوا يا. )

 هتلاخل ةبسانملا ةياقولا ذنت

 ضيرملا وا ضيرملا نم تمنتسا له س

 يكوكر 37 ةنا دجو هفرطب دوجوملا لعتسملا

 اناهدو يروفاك يرداشن خورم ةنا بلغالاو
 كدلد وبا مملب رخآ

 لهتسا يذلا مايالا نع كربخا له س

 اهيف ةروك ذملا ةيودالا

 ناك روكذملا عوبسالا يف ةنا رهظا معن ج

 ةروكذملا ةيودالا لاعتسا ىلع ابظإوم
 موي ةيودا ليعتسا هنا كربخا له س

 اركذتم عسل ج
 ودا كل ديزل كغ ناك لهما قب

 ايف ةتيار يتا١ ةلاحا يف هلزنم نم جورخلا
 ءاعب ر الأ موي

 ابعم جورخحلا ةنكمي ناك ام
 ناك يتلا ةلاحلا ةفرعم ككمي له 0

 ةثالث وا نيمويب كلذ لبق ضرملا اهب

 اهنا زوجيو نبوي وا موب كلذ لبق اهدوجو
 بسح ىلع انا هل يبادتنا ةليل ىف تارط 1

 رم فخا 5 ذملا ضرما نأ يروصت

 موي كلذ لبق اهب ضيرملا تدجو يتلا ةلاخنا

 اهترظن يتلا ةجلاعملا ةلاح نإو اصوصخ نيموي وا

 ناك ول ةنآل يروضح لبق ضرملا لقث نت م



 كب ديسلل كتدايع نم يناثلا مويلا يف اهاطاعن

 5 ةعقاولا موي يأ ليديف

 كلذ نم ايش يل لفي ج
 مكحت لجالو اًيكح كنوك ةنصب

 ةيودالا نع تنا ةنم مهتسن نأ مزلي ناك ةجلاعملا

 كلذ نع كربخب ل ناك اذا البق اهاطاعن ينل

 هيسكن ءاقلت نم

 م الو ٍج

 ٠١ يف عقاولا تبسلا موي يا ةعقإولا موي لبق

 دحالا موي ءيش ذخاب ينروخي مو 6[ ةنس وينوي
 /1 ةنس وينويا١

 ما دحالا موي ءيث ذخاب كربخي ملأ ْ

 روكذملا مويلا يف اًثيش ذخأي ل ةناب كربخا
 ايلا لاؤسلا ف كلف 9 لولا

 /8 ةنس وينوي ٠١ تبسلا موي ةبرش ذخا ةناب
 يايتسلا نال دحألا موي يش ذخاب ينربخي لو

 ذخأب يل ربخي 0 جالعلا ةقباس نع قلطم هنم

 يف اعيش ذخأي مل ةنآب“ تدكاتف دحالا موي يش

 روكذملا مويا
 يتلا ةبرشلا سنج نع كربخا له س

 تبسلا موي اهذخا

 كلذ نع هنم مهنتسا الو اهس< ينربخي ) ج

 (هيثخو هطخب اهيلع عقوف هتبوجا هيلع ت تيلت)

 (مكح يرسي نسح )
 ( محماس يدنفا دعس راضحا راص

 هلوع رادقمو. كدلومو كلسأ ام ”س

 كتماقا لحمو كتفيظواو

 هكا قا ةواورر خان يجادل
 ةهلصم  شتفم كح يتعانصو ةنس ؟9 يرغو

 ةيزردنكس مقمو ةيردنكسب يردجلا

 3 0 رص 1 0 "ناب 00 0 72 3 4 3 7 .: : كا 06 2 3

 م 1 51 7 2 2 4

 5 دع 0

 ءدنق كب ديسلا جلاعت تك له س
 6 3 لا ةعقاو لبق

 37 0 ةعقاولا لعل ديلا له ل

 | يل ترضح 1 ةئَس ويلوي 14 موي 3

 كا مكحلا يرسي يدنفا نسح نم عركذت

 ” جراخلا نم الا روكذملا كلا ةجلاعم يف ةىدتبا
 را درا لبق طق هرظنا لو هنع يحلا

 00 ا

 000 لادتق كب ديلا د تيأر له ِس

 2 نا كدر ةنبآر لهو 28 ةنس ويتوب 4

 ةفصب ال

 كة يدنفا نسح :ةيوصن

 م 1 00

 1 فارطالا يف 0 5 0
 00 راكاذكو
5 | 0 ْ 

 20 رس
 1 هيف اهتدهاش يتلا ضارعالا ةلمج .ج

 33 ةتباصا نا يل تنبثا ةمدقنملا ءايكش
 2 يغامد ناقنحاب

 ع ؛ اهدهاش يتا ١ ضارعالا يف ام



5 
8 
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 رخآلا لبق 00
 لا دس اب لما ىلا نرد

 ةنيفخلا تانْيللاو
 ةفيفخلا تانيلملا ادع ايف ءيشب هل رمأن م َج

 دايس يقو

 ذخا لجال ةباتكب رمإوا هتيطعا له س
 دودلا تييكرتب وا ةروك ملا تفاحمملا

 أم يافش رماب لع ينل لت 3

 ةناكد نئاكلا نينيعلا وبا ىبسب ص نيينثالا نحن

 تناك تانيلملا امإو لوا مسق ةحص بتكم راوجي

 ةنال بلاغلا يف ماس يدنفا دعس نم ركاذتب

 بتكا انايحا اضيا انا ثنكو ةبترلا يف ربك وه

 ريك ذل ماذا

 تانيللا نوذخان متك ةناخازجا يا نم س

 ةروكذملا
 ضيرملا يأرب ناك ةناخازجالا نبيعن ج

 اًنأيحا تناك ةروكذملا ةيودالا نا دهاشن انك امنا

 رانخم ةناخازجا نم انايحإو يزوف ةناخازجا نم
 يف عم اشاب ماس ةدايع فداصتي لأ س

 ليدنق كب ديسلا ةحاعم

 ماس ةداعس ةدايع فداصا 1 ىسفنب انأ ِج

 ينغلب اما ليدنق كب ديسلا ةجلاعم يف يم اشاب

 بلطن اك ةناب ضيرملا نمو حاس يدنفأ دعس نم

 ىلعو تاس يدنفا دعس عم رضحناشاب لاس ةداعس

 ةقفاوم ىلع ّرقا هتداعس نايدنفا دعس نم ينغلب ام

 تايعضولا عيونت بوصتسا امناوب انرما انك اه.

 نايل يأ شودلا لامتسا,ىلرلا ىلع درب

 كل
 ةداهش اكدجا وا اكالك هل اتيطعا لهف ليدنق

 ءاوه ليدبت موزاب ةباتكب
 دعس :ناك نا: فرعا الو طعا ل انآ _ج

 ال ما ىطعا حماس يدنفا

 ديسلا ناحاعت نانمألا اينا امك" امرصغ" نم

 له يدها ىنطصم يرجي ناك اذاف ليدنق كب
 تاكو ضيرملا ىلع ددرتلا ىلع ارمقتسم ناك
 ال ما ةيودأ ضعبب هل رماي

 ناك يدجنلا ىفطصم ناك نا لعاال ج
 هيطعي و ليدنق كب ديسلا ىلع ددرتلا لع ارسم

 دعب نم ضيرملا دنع ةتفداص ام ينال ةيودا

 كب ديسلا ةحلاعم ىلع تربخا اك انيأر رارقتسا

 قط را نا يذ بضشا يناس
 لمع ةفصب ليدنق كب ديسلا لزنم ين يدهنلا
 دلا عضوب اهيف انضقان يتلا ةرملا ريغ ةدايع

 .لواعمب تيلرا كلنإ لدفع ا
 كيبجوت دنع ليدنق ديلا لرتنايف يدبلا
 ةدايعلا ةفص ريغ ةنصب ك انه

 قي دنت كبدينلا دبع هجونا فكاأم : ج
 يدجنلا ىناطصم ىرا تنك امو ةدايعلا تاقوا يف
 ةروك ذملا تاقوالا يف

 تريح نم ديازتي ناك ضرملا له س
 ضقانتي ناك وا ضيرملا ترظن

 ناك ءاعبرالإو ءاثالثلإو نينثالا موي ج

 ةرلا يلا ادجر ذل ايل ةدحلر يرام
 موي ءادتبا نمو تينثالا موي مب ةنرظنو اهنع
 نيسخل | ْ ةلاملا ثاَذتبا نين

 البد دودلا بيكرت ناك له س

 انرما نم يناثلا مويلا يف امنا فرعا ال ج
 دودلا رثا تدجو هن

 تل ١ ةيودالاب ضيرملا كربخا لهب نس



 خا يذلا نييلملا فرعت د س

 يدجنلا ىنطصم
0 

 روث للا نيلكا دخا ناك اذا فرعت لهن

 فرعا ال 2

 امان ليدنق, كب .ديسلات نك له ى
 انش انا وا

 امان ناك ج

 اهيف ةتيأر يتلا ةلاحلا يف ناك له س
 يذلا ىلا ىف لحن ور لاا
 هبف ةنرظن

 ٌيضلا نم ماني ناك ةنال ةنكي ناك ام َج

 ظفالا عامبو ريثكلا
 اهب ناك يتلا ةلاخملا ةفرعم كنكي له. ى

 موبي اهلبق ةتدهاش يذلا ضرما
 ةجرد يف ناك ةتدهاش يذلا ضرملا ج

 ة ةثودح لينحي اًرهتَتسم اًثداح ناكو ةدحلا

 ضعبب اهلبق وا هيف ضيرملا تيأر يذلا مولا
 ١ فخا ةجردب امنا ةليلق مايا

 ةيوداب رمأي ل يدجنلا ىفطصم له س

 كروضحب

 يروضب رمأي 2
 يدجنلا قطصم هب كريخا يذلا اه س

 ليدنق كب ديسلا ضرمل ةبسنلاب
 ة يدجنلا ىنطصم عم ثدحتا م ِج

 ليدق كب ديسلا ضر ضو
 نم كعم يدجنلا ىنطصم جرخ له س

 ضيرملا دنع
 يدجلا قضم لبق تجرح انا ٍج

 ضيرملا دنع ةتكرتو

 5 ليدنق 020000 را له

 0 و ع
 بكرت مز 3 ًالئاق يدجنلا قطصم كلذ

 0 ديسلا يل 0 ريدلا 7 دودلا بكرت يف
 ىعم نيرخا زاك ك ارثغا موزاب 03136 كلب

3 

 يدنفا دعسل ةلضوب تررحن ةلأسملا يف يثورتلل

 00 دكلرتميل ةيردكسب ير دجملا ةيلع سشتفم حماس

 70 لييلابف ليدنق كب ديسلا ةحماعم يف .ىم

 لزنم ىلا 88 ةنس وينوي 14 موي يا موي يناث
 رقتساف كانه ندجوو رصعلا تقو ضيرملا

 7000 نينذالا فلخ ةنيعددعلاب دوذلا عضو ىلع يأرلا

 77 تادكللإو خرقسم ةفيرظب ةئيفخلا ثانيلا ا لاعتسإو
 000 012 ترضح 1 لغتلابو سأرلا ىلع ةدرابلا

 دعب بلاغلا يف يدرتم يناثلا ميلا يف ضيرملا
 | 0 هل عيشولا ودلا ثا كدجو نيقلا
 نينذالا فلخ نيزم

 ديسلا ةجاعم ىلع تيرمتسأ ىتم ىلا س

 عم وأ كدرفمب ثنا تيرقسا لهو ليدنق كب

 ريكحلا حماس يدنفا دعس

 ليف كب ديسلا ةحاعم ىلع يرارةسا َ

 00 راج هيك ويدي ع ةياقل ناك

 00 عا و الا

 الا ذسبو ءاوملا ليدبت ديلا ةراثألا ىلع
 00007 انكرتف ” 1501 برص لضي ةنالث وأ نفوس

 000 ١ ضرما ىلع انتدايع انا ليدنق كب ديسلا
 ا 3+ تيثألا نحن اندوجوب ائاذ تناك
 2 اندحا هجوتي انايحإو يا انعاتحا فداصتي



 ا

 د
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 تنلس ةيحانب دولوه يرسي نسح َج

 مدع كح يتعانصو ةنس 5/8 يرمتو ةيقرش 7

 ةيردكس نيراطعلاب ينكسو ةيردنكسب ثلاث
 (نيبلا ةنيلحت راص)

 لوصح. لبق كنكس لحم ناك نبا نس“

 / ةنس ونوي ١١ ةعقأو

 برقلاب يحب روجملا ةراحب اكبر 2

 ةيطبضلا نم
 ليف كب دسلا حلات تك له

 /1 ةنس وذوي ١١ ةعقإو لبق
00 

 لرد ١ ةعقاولا دعب ةنحلاع له س

 هنحلاعم .لجال ينبلط 21 ةنس

 نم ةطساوبو تلبلط ةعاض يقذف 0

 ص ةطساوب ربظلا دعب ينبلط ناك َج

 ناك هيلا يجوت اف وه نب كد 1

 رصعلا تقو

 هندايع لجال هيلا تهجوت نيآ س

 ىلع نئاكلا هلزنم ُْ هيلا تيجو 3 ©

 يزوف يدنفا دما لزتم نم برقلاب رجلا

 ييجازجالا

 لي دنق كبديسلا عم كانه تدجو نم: 0

 ئابرقا فحا آلا كانه تراك ام جا
 هعابتا اضيا كانه ناكو كىسلا ةقلحي م لفقسملا
 ميكحملا يدهلا ىنطصم رضح ةعاس عبر دعبو

 درسلا ىدشي نا ضرم يااترر 0

 ليدنق كب.

 هسأر يف لقثو م قا

 يف ليفتبو همسج نم نيالا :قشلا ةكرخ يفو |[
 تال ضب ىف ندعو نايحأ رك لل قالا
 ةقرحم مالاب سحي انايحإو روكذملا قشلا نم
 روع لا مالا رو الا ندم ف

 تا ةنصخت يذلا ئضرملا وه.ةيم نس

 ليدنق .ديسلاب
 اهع محضوا يتلا تالاحلل ةبسلاب ج

 يرظنب ةتدهاش امو هكشتب ليدنق كب ديسلا

 نينيعلا ف فينخ ناتنحا ةلاح ةعم دجو هنأ نم

 مدعو راسيلا ةؤج نم هجولا يف فيغنخ لوو

 يا ) هناكما مدعو خلا لاح مآلا قابطنا ناكما

 تككح يثملا لاح ةقشملاو نيالا عار ذلا عفر( رسعنت
 روكذملا ليدنق كب ديسلا ةيزتعملا ةلاحلا نا
 يغامد ناقنحا ةجيت يف

 اب ترفل ىلإ ةحلامملا قانا

 يف جالعب هل ارومأم ثدجو ينا اب ج
 ديسلل ثرمأ اف يدجنلا ىنادصم نم مويلا كلذ

 روك ذملا مولا ف جالعب كب

 2 ماب حراك كاان كنك

 كريغ مكح نم جالعب
 ذملا ميكحلا ناب ينربخا ضيرملا ج

 اجالع هاطعا

 ب رمأ يتلا ة حاسما كتيلعا 1 نب

 ليدنق كب ديسلل
 مدهنلا فطصم ناب يفربخا ضيرملا ج

 .تيزو ( كدلودوبا مسلب ) ن ناهدو نيب 4 ةلرمأ

 ضيرملا ىلع حوفي 1 ةقيقحلا يفو روفاك
 روفاكلا ةحئار

 ا له سن

 مران

 هر ذملا ةيودالا ةيعوا



 |! كاملا نا دهوك دقو ةنفلا داما ةليسلا ةباغب
 بيهنلإو لققلاب !ولغتشا ا. نيظنحتسملا ركاسع يا ٠

 ةدلا دلل نيلدلا رم ليلق ريدعل كيا

 كلذك رمالا كضنو يعم بشخح عطق ضعبب

 ةنتفلا داهحا سيلوبلاو نيلخزتتسلل انكي ناك
 رمالا ”ئداب ِ

 يل زنمب اتلدصو اضيرم تنك يفا تي

 منه عقوت ام لصح اذامل فرعا نا يننكمال

 دعب ةروكذما هدب وجا ىلع تملا ةنم بلط )

 ١5 ( هيلع اموالت

 ديسلا عم دواد كب نايلس ةهجإوم راص )

 نايلس هررق ام روكذملا ىلع يلتو ليدنق كب
 قي ةيسنلاب رضم نويسموق مامأ دواد كب

 كللذ نأ ليدنق كلب ديسلا تاحاف ليدتف كلب

 يازع نم, نما لوا ينباب ل هال اه ىنل
 الو ةيويدخلا ةرضحملا كض رضا مدخخ هريغ الو

 رضاحم لاسرا الو :كلذ نم ءيث ءازجا راض:

 فرصا و يردملا نسحالو دايع دووم عم ال

 كب ناهلتم باجاف رضاخم.ليصوتل اًدوقن ردحال
 0 انآ ةلمج نم 06 ةنأب 7

 0 50 محرأا دع ىقطصم 0

 انل هرابخا ةبسانمو اشاب شيورد روضح دعب

 اللا اهلا رش نم رضح ناك ةنا وه كلذب

 يطول رصم ِ ناك هنا انربخأو يلارع نم

 كب ديسلا لبق نم يبارعل ةروكذملا رضاحملا
 ناب هسننب ينربخي ) يرصملا نسح امنا ليدنق

 ةيويدخلا ةرضح ا دض كح ذملا رضاحملا

 ةرضحلا دض تناك اهناي عاشملا نم فرعا نقلل

 يراك هربا ما دة وس

 0 الط ىلع ا ا 3 0 1
 ' (]دعدملا)

 ١ «رضحلا لفق راص كلذ ىلعو»

 اة لحمو كلسا ام 1



 ا
 4ص

 نأ نا ديزرا هل تلقو كنف فارغا نره
 نا دعبو يدجنلا ىطصم رضح اهنقوبو ةبرش
 يقطصم كلءرمأ قئاقد ضعب اًرس ةعم تقال
 اهتبرش كنا كلقو نسلديب ةيرشفاا

 ' ةناخازجالاب
 سيلو اناس كيردلا 5 .وفلسا 0

 2201 ٠

 ىلا هيت سايلا روضح دنع له سس

 ةعقاولاب كرابخإو 6 ةنس وينوي ١١ يف كلزنم
 يلع كلذ نرم كعنمو جورخلا تدرا تنك
 اوناك نيذلا ةيركسعلا ءاسؤور ةيقبو واد

 جرخت فيبكض يرم تنا كلل ًالئاق كدنع

 ناك الو كلذ يف عم ءيش نم سيل ج
 الو ةيداهجلا ءاسور نم دحأ قرط اقوا رد
 دواد .لع

 لارضح ا ظفاحلاةداهس نا 00
 هيبنتلا لجال 85 ةدس وينوي ٠١ موي ةيطبضلا

 كارل كل لاق ةطبضلا يرودأد ٠000
 تت 0 اذا. ضبر٠. كنا ثييح جازملا ريغتم

 يدنفا هللا دبع نا لاخنإو كماقم موقي 0

 كدنفا ع ةلاق ام هيلع ىلل ) لوقي ريفص

 كلذ نع كباوج اذاف ( رينص

 يف ةقيفحلاو هل لصا ال مالكلا اذه :ج

 اقباس اهتحضوا يتلا
 ذيغ دمحا تلسرا كنا اناساسلا

 ةداعس فرط ىلا ةظفاحلا تاريرحت سيئر معنملا

 ةتلسرا يذلا فارغلتلا ةروص ةعمو رصمب ظفاحلا
 نم لصاحلا ناجغلا صوصخم ةينسلا ةيغللا لأ

 ةنيدملا يف حالسلا لاعتسال مدا دعتسإو ركاسعلا
 ظفاححلا ربخت مل اذايإف هركرم يلا يبارع عجري ١ نأ

 ةلاحا فاعسا لجال فارغلتب

 لاا ةظفاحلا ليكوو انا يئاذنكا ج

 : قمر انه لع ا را فار رد
 ةينسلا ةيعملا ىلا هانلسرا يذلا فارغلتلا نم ربخلا

 وو رو رص ناك ةنال . ةلوزسإ الا هدام
 ةينسلا :ةيعملاب

 ةعاس .١5 فرظ يف جرفت تنك اذالل .س
 ةيطبضلا ىلا نولسري اوناك نيذلا ضاخالا نع

 ةماقا نودب نابللا لوقدرق لثم تالوقدرقلا نم
 ! ماضالا ن6 ام دبع كلذو يفق ندا

 ضعب ىلع لواطتلاب مهلع عاد نوروكذملا

 0 خارصلا لوصحو تال اوقدرتلا كيسرومأم

 3 مخ لصحيو ( يبارع اي كرصني ) نيلئاق

 يلاهالا راكفا

 ىلع ليادلاو اذه نم كيش لصحي ل ج
 نال :تالوقدرقلا تالسارم وا تايموب كلذ

 يأ ةيمويلاب مديق ريصي اليل نورضحي نيذلا
 نوديقي راهن نورضحي نيذلإو ةيجتونلا ةيموي
 ةيطبضلا درإوو رداصب

 (ةتبوجا ىلع متنا ةنم بلط )

 ليدنق كب ديسلا نم ماهنتسالا راص»

 »0 تا وه اع انا

 مطابضو نيظزوتسملا ركسع متع ملاذا 0

 ١| ةعقاو دامجإو عم دع طاقلا# اوفسي وا

 كلذ اورجي م موك نع ًالضفو 28 ةنس وينوي

 لفل يف لاعالا عب ليكرتما دب ينمللا ل
 يلاهالا نويل 3 مم ضعبلإو برضلاو

 ةبسنلاب كراكفا يف امو ةروثلا ىلع مءوثحيو
 نال نيروكذالا طابضلإو ركاسعلا لاهو يخارتل
 انكم ناك سيلوبلاو تيظنحتسملا ددع ةرثكب



 عم كل دفا ناك" يلا نضال يق اع
 سانا ضعب ناك لهو اهريرحت

 رضاحم رير
 اهريرحت عنم يدصق ناك يتلا رضاحلا ج

 ِف نيذخا

 ةنال ةرازولل ياس دوم عوجر لجال رضاحم يف
 رغاصاللا نعال ضعب ّنأ ينغلب راك اقري

 نضام امإو كل اذ لثم رضاحم دخت يف نوذخا

 دحا ةنسلا 7 1 ا ةرضحلا دض

 دق ٠ نكوتلا 0 ا لق

 را ْ 90 | ا كغلب

 لبق ميضتلا نال ال اًرحا مم طبضأ ل 1

 يبن ع نعاصالا نياكإ رب 3
 تايال اا نت  ظانخ

 رو ذملا يرصملا نسج لسرت ملأ

 قاروأ ضعب ليصوتل 0 هيج 1 ذاع دوومو

 أمهم الك طعنت ل لهو ةتنش نمض نم

 : هيج نينثا

 كلذ نم *يذ لصحب 0 3

 كتاقوا يضمت تنكو ةيطبضلاب ةيرتسسلا هان

 لاغشال كغرفت مدع كلذ ىلع ينب ةنأ ىتح مبعم

 يلاغشا يف طق لاهأ ينم يلمع | َج

 عيدجي ناك امو ا اًعرذتم اًماد تنكو ةيطبضلاب
 ماري ام ىلع ةيراج 3 انيعالا تناك ظطاض يلع

 هسا نب اقرت ماا طمس لك لا
 يباوطلا ميلصتب كك امال كلذو

 مي اهم اا 0
 نم تاعاس ضعب ولو يضمت نسأل "انآ 0

 نايا كفار لف

 1 0 «اود يناطعإو ليلقب س مثل | ول دعب

 ىلع هانب ةسج فرعن ال هاود كاطعا ناك ]

 ّ 6 لو يناوطلا 0 ربل

 0 هم مهتما اا 0 0 يباوطلا
 | هجرنا كا اوهجوت رافنالا نأ ينربخف

 | 5 امو رافنالا روضح هل دكتوال ظباضلا عم
 ِ نولزجي مهو ةعاس ا اوك كان بغا

 .: « غنو رتسمرا » عف دم

 7 70 لادلعماا نم كعوجر دنع س

 0 الئاق ع ةنس وينويا تسلا موي

  ةناخازجا ىلا هيحلل يدنفا
 00 |! فللزم ىلإ كاع نو راع

 7 ةناخازجالا ىلا ينقفار ناكن ا ركذتا ال ج

 0 هلا يعم هجوتي ملف لزتملا امإو ال ما

 0 الدال ىلا كروضح دبع له :س

 0 طابض كددنع عمتجا ةروك للا

3-6 
 000 ام ددع رم لع 0

 ' وطعت ) لهو راقنلا وذ يدنفا ىلع 21 ةنس

 : اهيف ارقي يك عئاقولا يرجح

 : ةديرج هطعأ مو رضي َج

 3 روكذللا مولا يف دحا كدنع رضحيلأ

 00 اليسير الركذلا) ع

 ش ارم ءام ناكو

 رانخم اقل ديحم نا تلق تنك -س

 يدنفا دمحم نا ل احنإو يدجنلا فطصم فصو
 72 تيكتنو ةناخازجالا ىلا ترضح كنا ل اقر انخم
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 4+ - شيب ثيل يحول ىلا ب ١ يادي نفل

 ةعقاولا هليل يف وترب كي ففسوي دنع بلاخلا ١
 دحا دنع انارهس ناك نا فرعا ال :

 ةروكذملا ةليللا | يف
 ليدق خلي هيلا اذا فرحت له

 كغلب لهو ميرحلاب سيلو ةردنملا يف امان ناك
 ةعقإولا لبق ةليلق ماياب اًدولوم قزر ةناب

 دوام 3 ناك ن ١ ا ٍٍ

0 

 انايحا انا سس

 ةيطبضلا يف ماني
 ىسوم نسح روضح كتيمواغم يف له سس

 ةيردكسالا ىلا فانعلا

 نان ودنا تربخإو قبس 5

 كلذ ينغلب انأ هروضحي
 ةتدجو يذلا صخشلا ناب ثكرخل 3

 يلعا ام صخش نم نابللا لوق هرق يف ابورضم
 5 صخفتل | نا لهف ناحم ديسلا وه

 * كلذ لبق ةيطبضلاب نيحلا ف0

 نجح" قبس فرعا ال يناب تربخإو قبس ج
 ةيطبضل اب روكذملا صخشلا

 نيذلا ريغ تاهج نم ىلتق تلقن لق“ س

 ةيطبضلا مامح فلخ نم مهلقن

 ايضا ةايللا نوقف هرق دره ل١ َج

 ىلا جرجا ف !ريثك ايعو ةثلث وأ نيلينق

 يقذر عنب مريغ لقنا و ةيل اتيبسالا

 ( همنخم اهيلع عقوف هتب وجا هيلع تيلت )

 ( قداص نسح)

 (رضحلا لفق راص كلذ ىلعو)
 !/5 ةنس ثرام.[4 تبسلا موي ةسلج )

 اشاب ليعاهما ةداعس روضحب ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 يدشر مهربأ ءاضعالا تارضحو سيئرلا يرسي

 كلب ىلاقك نويلو كلي خيليد فلن ير ا
 ( توه اب لكسو ليدنق كب ديسلاراضحا راص

 نخلق يتلا عف ذادملا ةنك دف 000

 اهيف مت امو يرصملا 0 ! صنعت دنع اهدوجو
 ةفنودلا' روضح دعب موي تاذ يف َج

 زيلجنالا ناب دواد نايلس ينربخا ةيوابروالا

 يلع كلم يف مهوعضوو عفادم ضعب |وجرخا

 يل ملع اًرس يرخلاب نكلو يلاهالا نم يرصملا
 ناك دكا نايل نا ىتح اكللذل دانقح ال ك١
 كيلو ةريكدملا ةلاتملاب ظفارلا ضاق رشا

 كلذ ةححص مدع هل ملع هتداعس ةفرعمب تايرخلا

 هداعم عم ترك انآ اهيل ةراه' نايس ذل قلل
 ىل ةيانك ىو اهانخ يارع ةلساعلا نب

 هريغ فرط نم وأ هفرط نم لسرم ربخم ةطساوب
 ةيويدخلا عرضحلا لزع اهيف اًبلاط رضاحم ريرحت

 نمض نم ميختلا دعب ةروكذملا رضاحلا لسرت مو
 نسسلويلا .ترم يساغا لوتغاص ةبح ةتش

 يرصملا نسح ىبمي رخا صخ#و دايع دومحم ىبسي
 اههنم الك تيطعا نا دعب نيطايخلا ةفئاط زيش
 في راضملا لجال هينج نيثا

 : طق كلذ نم ليش لصحب ل َج

 لسر اس » نيرومأ ملا ضعبل لقن أ نم
 نالا ينكلو رضاحلا ريرحت عنب ةيانك ماا ديلا

 اونقتلا لب ةباتكلا ىلا طيتنتلت الاب اهانش 6
 « رضاحلا ريرحت ىلا

 يروم أل ةيريرحت رماوأ تلسرا 0

 راحت .ةياتك" نم يلاهالا نيذحتو عم -
 رماوالل مهافنلا مدعب اًمافش مهلع هيبننلا امإو اًملطم
 لصحب ُ ةيريرحتلا



 777-1 ل 2 5 ا

 رمل يف ةرركذلل ثدبملا يقرب امل

 ةيطبضل اب نواعم همالس يدنفا دمحا ( مويلا

 ديالا يري رمأ يزلإ وها لدا ديسلا نا
 رجلا يف

 دايخ ليدل دن طفلا ادع 1

 ىلع ءانبو 61 ةنس وينوي ١١ موي تي ناهيغلا

 ةقفاوم ةفاسم يف إو رضح لهو |و رضح نم بلط
 باطلا دعب

 بلط ىلع ءانب ناك نيظنحتسملا بلط َج

 ىأرتو ةعقاولا لم يف ناك اذيب ظفاحلا ةداعس
 بلط تقول ةبسنلاب امو ةلاخلا دادتشا هل

 مهيعا نأ يننكمي ال. مهروضح تقوو نيظنحتلا

 مهلط ندي ىضم يذلا نمزلا افا قيقحتاب
 لصح ينعا مزاللا نع :ةدايز ناك مروضحو
 اي ميم

 الما: ناك لهو مهن اب اورضح له س

 يلكلا يعسلاو ةمطلا مهم
 نيولذتنم ريغ |]ورضح نوظنحتس لا . ج

 نوت باكل وق اينلا ةينج ارشح نيدو
 مرمأت انك اذكو ةه ىتدا مهنم الضاح ناك امو

 آوناك هئا هئارجا يي نينعا ان انلأ عنمب

 نوليعتسي الو ةيوس نيشام بيرق نوفجو#

 - نولوقي موك ا انلا_تيتشنإ

 لل ةقيح 1 ناكإ اذإو (كاشرأب شطر

 ىلع رولا دامحال نيفاكرنن ةثام ناكل ةهطأ

 مهخأرت انيار ال

 يسأر 5 تحرج ينأ ىتح انسفنب سانلا

 ايم را باج لج لكي لع
 تاقوالا نم تقو ْي يخارتلا مهم تدهاش نمح

 ّ هيف اوناك نيذلإو نابللا لوق هرق ةهجي اوهجوت :

 اونيع ا 1

 عن انإو ظفاحلا ةداعس راص

 0000000000000 صلال
 0 0-0 وأ اياك بن ينك الا ج ا

 0000 يذلا نياكتضسملا كاع اما نيلمم 5

 707 11 ىتح نيله قالطالا ىلع ]وناك لصالا نم
 | يقلخيو بهذي ناك ءيتب مهم ادحإو 00

 0000 ةدئاز ةه ًالذاب ناكيذلا مطباض فالخب ينع
 ” بسعلا طيغ ةهجي طيغ هل نيمس صخ وهو

 ٍ | لاقو طباضلا مسا دهاشلا ركذت مث )
 ( ميسن يددفا ىنطصم

 0 ”دلرغرلا نيظنحتملا ددع ديز له س
 0 '  يلاهالازاكفا ناجيم ديازتل رظنلاب تايرودلاو
 00 0 2 ع حد يع ل[ لق

 يو سيلويلا تايزود: تديز مع 2

 طقن ضعب يف سيلوبلا عم
 0 0 ا

 1 5 1 طاينحالا اذه ذخا يذلا نم س

 : طاخسالا اذه ديل راصا بيع
 ترضحو ياس دومح ةرازو تطقسامل حج

 ا دق راكقألا نا ناك ةبيرخلا بكارملا

 2” دلبلا ءاحنا يف لوجت تابالالا طاب تراصو
 )0020 هل رضحي عشب طقاحلا ةداعس اهتقؤب ناكو
 : 0 ددع 2 ةدايرلا كلك نأ ملعا الف تايرودلا

 . رماوأب طقنلا ضعب يف نيظنحت“ ا نم سيلوبلا
 000 | دق كلب ديسلا نش ءاقلت: نم وا ظفاحلا

 ( همنخب اهبلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت)
 راض روك د دلل دهاجلا ن +. متخا ليقو)

 0 6 أ هب | رجتسا

 ربا ناك نأ ةيمولعم كل له“ نم
 | را1 ناك رأ دعا دنع انارهس نأك ليدنق
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 تيدي نجا فا اضن ول وج نو ل ا ام ع عي ٠ ند اؤيكإاب رك 59 نكن اني ع ىلا 3 5

 27 ني

 نويسموق ىلا ةمدقملا يريراقل يف ةنع تربخا ام

 ىه بيرض يذلا صفشلا مما نا تفرعو رصم
 ناجم ديسلا

 رومأملا نع ةيرابخا طغت ملأ س
 يك راقثلا وذ يدبقا لع كلتا

 رضح ةهرب دعبو ةعقاولاب ظفاحملا ةداعس ربخي

 هبحم سايلا هروضح دع دجوو ظفاحلا ةداعس

 هريذيل نشلاب ةلسرا ظفاحلا ةداعس نا ف

 دجأ مل كلذ دنعف روضحل اب مايو ةعقإولاب

 رومأأملا رابخال اًتقو الو ةرورض
 ىضاضننا دعل روم أملا تبآز أمل س

 ةعقاولا
 ةياغل اًبيرقل غرف ل نمينثالا ةليل يف ج

 'نم اهب نيكمنم اك" يلا لاغشالا نم الا
 ىلتقلاو ىجرجلا لقن ثيح

 ىلتقلا .لقن تيرجأ نبأ نم 0س
 نئاكلا ماحلا ءارو نم مانلقن ىلتقلا ج

 ىلع اوناك اًيرقن ةرخعلا ومن رهتم ةيليبقلا لل

 ءاملا يف تيبيقلم !وناك نوقابلاو رلا لحاس

 . معفديو ممذجي ناك جوملإو
 ىلتفلا ددع ند س

 ًاليتق 4ع وكذملا لحلب اوناك نيذلا َج

 نرانثا مهنم ربظ ةيلاتيبسالا ىلا ملاصيا دعبو
 كارتالل نع الس

 سجرج . ىبسإ ضصفختل ةفرعم كل له سس

 ىلا ليمج مسر ةءازا راض ) همنر اهو ليمج
 ( دهاشلا

 ناك ةناف مهرأا اذه بحاص فرعأ 2

 ةلود يا وتالسنق فرعا ملو وتالسنوقب نامجرت

 ليج اجرت ا ههنا ناك نا كرك الو

 يف روكذملا صخشلا ةفج تدجو له س
 لتقلا طسو

 انكام اننال كلذ. ةفرعم نكما ام :ج

 تاكو مهلع فنكلا ال ملقنب الا تيك
 ْ , ليل اهقوب

 ثنشجلا اولا نيذلا نرم فرعت ملا س

 رجلا يف ةروكذملا

 ال انا رجلا يف ههوقلا نيذلا فرعا ال ج

 ةداعس تربخإو تعجر ةددعتم ثفحلا تيار

 ةيناقحلا ناويد ماما اًنقإو ناك يذلا ظفاحلا

 انونقوي ةعاسلا تفاكو .( ظلتخلا ىلا ف

 ةداعس تربخا املو ليللا نم ةيبرع؟ 5

 ه. وا 45 وحن غلبي ىلتتلا ددع ناب ظفاحلا

 لطصوإو تابرع رضحا ناب هتداعس ينرمأف
 كلذ تالعفف ةيل اتيبسالا ىلا ةروكذملا ثشحلا

 ىلتتلا ددعب ظفاحلا ةداعس ربخا نا لبق ا

 طادخللا سلجلا لس تحت دواد نايلس يفلباق

 مهاب ةتربخا املو ىلتقلا ددع نع ين* مغتساو
 از راك . ما لقا يل ىلا ه1 نا ها وغ
 نا ةلربخاف رانلا طخ يف هنفدن يقابلإو طقف
 ظفاحملا ةداعس تربخإو تهجوتو زوجي ال كلذ

 ةقيقح اب

 نرع ةيطبضلا و نم مفتست م سس
 ةروك ذملا ثشحلاب مزاللا ءارجا

 ترضح تناك ةروكذملا ةليللا يف ىتح . ال ج

 ةيداهجلا رظانو ةيلملا ةيعلا نم تافالنلل ص
 لجال يل ملسرا ناكو هلزنم يف رومأملا ىلا

 7 ةبواجلا

 رما لدن ديما ناب :كفلم لأ نا



 اهيف رضخو ليدنق ديسلا ةضوا: ىف نيروكذللا

 ءالطغ[َناَصو ليدنق دينا روضجب ظفاحلا ةداننبا
 تاغتلالا ةدايزب , ظفاحلا ا نه تابت

 مويلا يف ةروكذملا ةيعيتلا 0 معل 4 3

 اهرضحب ل ظفاحلا ةداعس نكلو روكذملا

 موي ليدنق ديسلا ةلاح تناك نيك لف

 و 0 ةيطضلاب ناك ال تبسلا

 كب ديسلا ن اكروكذملا مويلا "ا

 ناك اننا ءيش نم 70 و هتداسك ني كنق

 ةسلجلا ضاضفنا دعبو . ركف .ةلاح هيلع رغب

 ةيرش ذخ اين هنان ينربخا هتضوا نم جراخىهو

 رضحي مل وأ رضحي# ةناب كربخا له ش
 ةيطبضلا ىلا موي ينآث

 كلذ يي
 ليدنق كب ديسلا اهدعب ت 1 لع

 دحالا ةليل وا تبسلا موي رضع يف ينعا

 هال
 دحالا موي يأ موي ينأث ةتيأر له سس

 احابص دحالا موي يأ عصلا موي يناث - ج

 تهيج وت نفسك ىرغ 8 وأ ١ ,, ةعاسلا وحن

 ديسلا لزنم اذوجوم ناك ابلاغو لزنملا يف نع
 ىل ضيا راقفلا وذ كدنفا يلع ليدنق كب

 ادرج. اًركذتم نكا مل يدعب رضح
 نكن ريخ اهيا. كلانه ناك نم. نن

 ركدلاب) نكلو ىلا اودع ناك <
 ماما

 ةقيقد ؟. وأ ؟. نبع تنثكم 8

 نيفا لا ككل ب كنافه طن

 : ةنيبو كني | طابضلا ةيعمج تبسلا موي تلصح له س
 لإ ةنيبو يندب 251 نك م 2

 دلخأ ةلأي روك للا ينباجاف هل نع راستسالا

 . فخا وتين هيو اديج اًريثأت هيف رثوت لو ةبرش
 ةيناث ةبرش

 00 دليل ينجو هلا أ قل
 ملكتي ناك لهو امان ول انلاه ناك له ليدق

  ىضع لطعن لهو هتداعك كريغ عم وا كعم
 ةئاضعا نم

 00 ةف كلب ديعلا دَعَح تلذذ ال َج

 لخاد ٍتنزخ يف ريرس يف امان تاكروكذملا
 هيلع تماس الو سلجو © يلوخد دنعو هردنملا

 ىتحهل ةداع تناك نه امنا لاغغلا كي يناطعا

 ةتاذحال ايسح دحا هيلع ملس اذا ةيطبضلا يف

 هيب هيلع مسي يذلا صخلا ىلع لس ناك
 علسي هني ىلع ناكناف صخشلا ةهجي ةنثاكلا
 ' هيلع ملسي هراسي ىلع ناك نإو ىنهلا هيي هيلع
 رشودب هتداعك هيلا ةمالك ناكو ىرسيلا ني
 اهدعبو ةضوالا يف ةعم ناك نم عاممل رفاك

 ةيطبضلا ىلا تدهءئجوت

 ' رتل مولا“ يف ىرخل عم هزت لَ نس
 تندحيتلا ةمجلا ةلئسملاب نيلوغشم انك ج

 : روك ذملا مويلا 52

 001 كلذ ىف ةروكذلا ةلأسملا يف ام - سن
 ىأ 4 ةعاسلا وجت روكذملا مويلا يف ج
 . لوقهرق بتاك ةيطبضلا ىلا رضح ةيبرع

 لوصحب انربخاو يدنفا رداتلا دبع ىبسملا نابللا

 فنه نيكس برض ابيف لصح ةهسج عرجاشم
 ا 1١ ثهجويف لعلام .ضخشو يلاهالا نم ضخ
 ٠ تيرجإو راقفلا وذ يدنفا ىلع عم ةعقإولا لحم ىلا



 اناس د نيس ية

 ةنع تربخا يذلا ةعبلا م 0

 قفاوب ناك يذلا ةعمجلا موي وك نطظلا ةينلاخإا

 /1 ةنس وينوي ؟

 ناك ينظ ةيبلاغب ةتنيع يذلا مويلا ال َج

 ةثالث وا نيعوبساب ةعقاولا لبق

 ( قداص نسح)

 لكسو ليدنق كب ديسلا راضحا راص مث )
 ( ينأي اك

 دوهش .نيرع انريخا نإ كلل 0 س

 ءاكحلا تاذابش نع ء يشد انربخت و كتعفادم

 هاد لف اهزريش زو ضسب اهلا
 يف نيإو كلذ لثم تاداهش

 ةداهش يلاطعا اس يدنفا دعس ناك ج

 اهتطبض ين ١ قاروالا نض ةدوجوم تناكو
 اروالا اما يبايغ لاح يف يلزنم نم ةيطبضلا

 ملعا الف مايا ذنم نم ةيناث يل تيلسن ةروكذملا

 ثحياسف 3 ةداهشلا اهب ةدوجوم 2 !

 ادجو نا نويسموقلا ىلا اهرضحإو اهنع
 ةداهشلا تاس يدنفا دعس كاطعا قه ىب

 ةروك ذا
 دهب يل اهاطحا

 ادع

 تما لأ ب
 0 تنك بنس يالو

 كب ىنطصمو حماس يدنفا دعس ج

 ليدبتي هلع !وراشا ]ناك ب لاغلا يف يدعلا
 ةظفاحلا نم ةزاجالا لجل وصلا لجل

 ةروكلملا ةدابشلا يلط تلل
 ةداعس تربخا يل اهتاطعا دعب لعفلابو مماس

 ةركذت ل لسرإو نذا ىلع يل لصفماف اظفاحلا

 ال .ماياب + ةعقاولا

 هنم ةداهشلا تن
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 كيريش :نم. ةزاجاب يل حرصت هنا اهاضتفم

 يدلبل هجوتا
 ةداعبتل ةروك ذملا ةداهكلا تيدق له ى

 لن اهلا

 امافش اهب ةتريخا لب هتداعسل اههدقا ) 0 ج
 يلزنمب هتداعس دوجو لاح

 اهنع تربخا يتلا ريغ ةداهش كدنع له .س

3 
 ( هيدخي اهلع عقوف هتبوجا هيلع تبلت
 لكبو قداص كب نسح راضحا راص مث )

 ) تاوه اب

 كب فيسلا نيب ةيعمج تلصح له ِس

 نايلسو دواد يلعو لبج وبا دعسو ليدنق.|

 0 0 0 3 0 دبع ىفطصمو 35

 ع 2 د 0 ةضوا ْق ةيطبضلا

 ةطساوب تينوجملا دحا 0 اولخدا لهو

 , هيف نابلا

 نوعينجي .اوناك نوروكذملا طابضلا ج
 ةظبضلاب- ةيدنق كب سلا لع : بلاغلا يق

 ةطساوب مدنع نوم“ لاخدا 1 , نخلو

 مهلع ة ةيتحرم ةراقسل أو اهيا ايلا

 ' قداص 5-5

 + (رضخلا لنق راض كلذ لعو )

 /5 ةنس ثرام 75 سييخلا موي ةسلج 1

 ليعاسا ةداعس اهرضح ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 : خيلب ع املا كن تارضحو 1 ١ 1 يرسل

 كب لاقط ربو كل ؛ بسيجنو كب قيلت و كلب

 ( ةيتالا ةلئسالا



 ءاددبل نم نوكذملا لحلا يف تنك له . ى
 اهئاهننا ىلا ةيعيجلا

 يمولج لحموه ةنع ثربخا يذلا لجلا ج
 نش اكو ةطيضلاب نها لمع ل سلف
 ىتحو اهئاهننا ىلا ةيعمجلا ءادتبا لبق روكذملا
 ارش ايلا نع هدايا راك كلا ديفيس كانا

 ةضوا جراخ ايف يئاقبا نم ترثأت ,تنك ينال

 ام دنعو ةنييو يني ةلصاف ةراتسلاو رومأملا
 يف نوكأ نأ ىلوا انا تبنك ءتيفظوم م ناك
 ةيطبضلا صخت لاغشا معم نراك نا مهتمدقم

 لاغشا يف نولوادتي اوناك منإ»و ضرف اذإو
 ةبابشلا نم لوا دعمك اناف ةيطبضلا لصخت ”ةيزس

 ردك معا رول دعس اهيا اروكلا
 اهءاشفا نوشخي ةلئسم يف نولوادتب

 ماسقالا يرومأم ةيعمج لصحي مل له س

 نيظنحت لا طابضو سيلوبلا طابضو يشتفمو
 رضحخو ليدنق كب ديسلا ىلا ظفاخلا نم رمإواي

 ضيا لص ناكو ظفاحلا ةداعسو روك كإ] اهيف

 ةراتسلا ءاخرا

 موي يف كلذ لثم ةيعمج تلصح من ج
 تناكو ظفاحلا ةداعس اهيف رضحو ةعبجلا موي لبق

 ىنريخل 5 ظفالا ةداعس زماي تذقعنا دق ةيعيجلا

 اهب رضح ناك روكذملاو ليدنق كب ديسلا هب
 ةيعبجلا يف ةنال تايالالا نم طابض رضحي مو

 ظفاحملا أهيف رضحب م يتلو اع تروخا يتلا

 نكذناال تايالالا نم ظابض اهيف رضح نك

 لصحو دواد ناولس روضح ركذتا اهنا مث نم
 نان اهرضح ىلا فس انو هراملا ءاقيل
 تنك انإو ةراتسلا ءاخرا اهب لصحي مل ظفاحلا
 ناكو ظفاحلا ةداعس ىلع تدلسو مههض نه

 نمالا ظنح ىلا تافتلالا ةد|بدب الخ هيد داعم

 آمي :نينظوملا نم كانه ناك نم ريظلا

 هيلع نايل وه باعلا
 ةعبجا مايا قف ةيطبضلا يف دجوي مأ ا

 يودلا نواعملا ريغ نوفظوم
 0 ايف ج
 لوق قو ةعم بتاكو يغب وبل ١ نواعملا 3 5
 مزال عم تحن دوجو» اًماد ةيطبضلا

 نواعملا عم ناك يذلا بلا وه 0 ب

 لوق نقلا مزالم وه نمو يتونلا
 0١ بلاغلا يف انآ بتاكلا ركذنا لج

 يثون ناك ةنال هيطع مهربا لوق نقلا مزالم
 ريغنت ل لوق ىقلا ةداعو 68 ةنس وينوي 11 موي
 نينثالا مورو سيما موي ل

 الاب وهم ناك هلا تقرحت له ع
 ناجم ديسلا مي صخ 6 ةنس وينوي ١١ لبق

 امنا مسالا 14 صفع نجح ردنا ال َج

 '04 ا اقوم شبح انايحا ناك ليدنق كب ديسلا
 يلخيو تاقرس نيهوبشم وأ نيوغم نما

 ناك اهرلف ةيممر تاارجا ىفدا نودب ملييس

 ةعمج موي يف ىتح مهض نم روكذملا صخخلا

 7١ ىتداو ةنانحلا يدقتم دحا رضح بلاغلا يف
 0 01 ىف رام وهو. هلعاس فطخ“ اصخش ناب
 ”0ذل| ىركشلا تعفي .ئذلا ةيطبضلا رومأمو

 7 ىلحامت منجتو سانا ضعب رضحا ناك يروضحب

 0١ ضعب لبيس يلذو نجم راصو مهم ضعبلا ليبس

 آ00رك رركذللا صخغلا اهرلف متم نيزخا ىناثا
 مهم نم
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 00 ةداع د لقد نابل : ١

 قيفش ع ءاضعالا تارضحو سيئرلا يرس انا

 ( كب بينو كب غيلب و كب

 (ينأب اك هاريس ل
 ربظلا دعب ةيطبضلا ىلا تدع له س

 /.5 ةنس وينوي 5 يف ةعبجا موي
 اهلا دعأ ا ربظلا.دعب ج

 يف ليدنق كب ديسلا رضخ له س

 روكذملا ةعبجلا موي ةيطبضلا
 تنك ينل ةلملا يف هروضخ تيأر أم 3

 ةيبرع ١ ةعاسلا نم ينعي ةيطبتقلا اي
 تقو يأ ةيبرع + ةعاسلا ةياغل احابص اًبيرقن

 الصلا ىلا يبجوت لبق نكلو ةالصلا ىلا يجوت

 يدق كب ديلا لتس ىلا توعوا 0
 ةوهنلا"”تبرش ام ةفاسم هتب ةردنم ىف تدعقو

 ينربخا ليدنق كب ديسلا نع ماهغتسالابو
 مو بكر هلا لرتملا يف زيك نا 00

 ههجوت لحم نع يلوربخي
 ءابرقا عم بيرغ دحا كانه ناك له. س

 ليدنف كي“ ديبلا

 معم بيرغ دحا ناك ام َج

 هلزنب مثدجو نيذلا هؤابرقا مه نم س
 ديعو ةصلذم فرعا مل دمحا ك انه ناك ِج

 فرعا ال ةيردنكسب نامدخت-“ نانثالإو دمصلا
 هب ناكااههم !ًدحإو فرعا امآ ةهج يا يف
 كيبل | دولصم

 ليدنق كب ديسلا روضح كلبي لأ نا
 روكذلا ةعوجلا موي يف ةيطبضلا ىلا

 روك ذملا مولا يف 00 ينغلب ج
 نم ناكر هم يدفن نم ةيطبضلا تأ

 ني ف سقلا دل دا لبق كلن لما د
 0 را هيل
 ضيا ةيطبضلا

 كلذب هبحلم سايلا كربخا ةهج يا ىف س

 روقأملا نعلم تمختسإو ةئلباق تك
 ةهحلا ركذتا ل نكل

 ةيطبضلاب ام موي يق ةيعمج لصح له س

 تناظامو نكن ناطاشلا ايف وح
 ناكو ليدنق كب ديسلا اهيف رضحو سيلوبلا
 هيلع ةيخرم ةراتسلإو هتضوا يف كلذ

 نيروك لا نينظوملا نم ةيعمج تلصح معن ِج

 اهرضحو ,مهلع ةلزان ةراتسلاو رومأملا ةضوا يف
 ليدنق كب ديسلا

 كلذ لصح موي يأ يف س

 ىينوي ٠١ تبسلا موي يف كلذ لصح يج

 فصبنب هدعب وأ ةعاس فصنب ربظلا لبق 11 ةنس

 ىلا طابض روضحب ين يل ربخأ

 أو تربخا اك ينربخإو

 ةعاس

 ١ هاح نو ظفاحا :دطقس لا هد

 ةروك- ذملا ةيعرجلا
 امل 3

 كلذ دكانت له 0

 نا ادكاتم لزا ملو اًدكاتم تنك نا ج

 تربخا يتلا ةيعبجلا رضحي مل ظفاحما ةدافش

 نم يقلا ةضوالا يف 3 تنك ينال اهع

 ةيعبجلا اهيف لصح يتلإو رومأملا ةضوا اهنض
 ددع هأرآ تكل ظفاحلا .ةداعس رضح ناك ولف

 موسر ءارجاب رعشا وا اهنم هجورخ وأ هلوخد
 نلكسعلاو..ةمادخما نم هتدلعم ل ايقتسا



 ةيردنكس ميقمو ةنس[,6 يرعو سيلوبلا ةرادا
 توري يدلبو نيراطعلا ةهج

 (نيملا ةفيلحت راص 2

 "يق خرؤملا كتبوجا رضحم يف تلق س

 ةيطبضلا هي ةيعج دجوي ةنأب 61 ةنس ربقون

 سبلوبلا ةيرادككحو ةيطبضلا يناوث يثتفم نم
 ا رماح تنك كنأو ةيطبضلا روم مو نيلختضال|و
 ظفاحلا ةداعس ىطعا ةروكذملا ةيعمجلا ىفو اهب

 ىلا مهافنلا ةدايزب نيروكذملا نيفظولل تاهيبنت
 ةروكذملا ةيعيجلا تلصح موي ياف ةحارلا ظذح
 ةييطضأ] تناك لهو ةعاسلا تناك ىو ىبتخاب

 ةليح .ةيطيضلاب ةروك لما
 ة ةيطبضلاب تناك ةةروكذملا ةيعبجلا ج
 يذلا ىلا فلانا فورا 8

 تبسلا موي ناك ةروكذملا ةيعبجلا هيف تدقعنا
 نم يول كيك ةعانلا و 42 هلم رد 1

 هنا رك ذنب“ نيغلا نلخ 12-11 كا لل

 رهام ليس عل ةيملا اع اذ جرح رك
 دمحإو سياوبلا ماقُماق لبجوبا دعسو ةيطبضلا

 اناو سا يدنفأ بيبحو سيرت ويسوهو يتح

 يذلا مو.لل ةبسنلاب امإ» ينطل اشاب رع ةداعسو

 ةعقاو نم اًقيفحت هتفرعم نكمف ةيعمجلا هيف تلصح
 يذلا مويلا لبق يطلام صخشو رامح نبي تاصح
 ناكر ولك وأ سيب هيما مذ تدتعلا

 ها تايلر رخل رق نيف اوحملا

 ةروكذملا ةيعبجلا
 روكا ةيعيجلا ىف تنك كنا كيع نم

 تكلل ارد لمع لدم كب ديف[ اي هكون و
 ير

 كب ديسلا تب ار ملوك دل لأ ىلا ح

 د "لا 0 دف
 00 ل1 ديلا ذخأ ظفاحلا جرخ الو ضير
 0١ ىه نءركذتا مل ةيعيجلا نم لجر دب 0
 ' لردنق كب ديسلا ترم تعمم انإو ةعم لكتو
 72 لاق ناك اذا ركذنا ال نكلو ةبرش ةظفل
 ١ جرخ اهتقوبف ةبرش دعاس وأ ةيرك تادحأ

 0 انا تجرخ هعبو ليدنق كب ديسلا

 :١ َ ةيادبضلا يف تيأر له روك ذملا مويلا يف س

 : همالس يدنفا دمحأو ىلع يدنفأ نسال

 مهيأر يا ركذنا م

 آ 1 قل لان ينج كلم له
 ليدنق ديسلاو ظفاحلا روضحب رخآ موي يف اهنع

 /1 ةنس وينوي ١١ ةعقإو لبق

 ةيطرضلا يف ةيعمجلا يسننب رضحا مل ج
 نا فرعاالو اهنع تربخا يتلا ريغ ةئيطا نهب

 ود 0 داع كله دفا تنك"

 هةيروضح

 موي يف ةيعمج لوصح كللع يف له س
 2 ا تايالالا طابض ضعب نم ةيطبضلاب ام

 2 اديسلا اهيف رضح نيلذنحت إو سيلوبلا طابض

 1 57 اهب يتلا ةحوللا راب ايف لصحو ليدنق كب

 0 ةيويدخلا ةرضحلا مسر
 | تنك ينال كلذ نم ءيشب ملعا ال

 030 ' ةيطبضلا نع جراخ 1 ف

 0 نظر ١1 عاقجإو كعاتجا لصح له س
 3 ةلذفاحمل اب مع تربخا نيذلا
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 ظ . ( اهلع عقوف ةتبوجا هيلع تيت )
 ايه ىلا دبع

 ( رضحلا لنق راص كلذ ىلعو )

 وبلا
 1 ١

 كل ا ل ا ا ا
 1 0 مي نك تسلا 4 . 2

4 100 

 ا 21



 قت 1س سا

 نينرموا غرم رمل ناك ظفاحلا ةداعس ب 00
 سيلوبلاو تالوق هرقلاراظنو ماسقالا يرومأم عمجي ٠

 كانه اوعتحاو لعفلاب لصحو ةيطبضلاب 0

 ىلا مهتافتلا ا قلك وم تاييبنت ىطعإو ليدنق ظ ْ

 مالقلا لالتخا نع بيسيام عمو ةيسا 0
 بطخو تايعمجو رضاحم لثم

 ايف لصح يتلا مايالا ركذنت له س

 ظفاحلا روضحب اهنع ثربخا 5 تايعنج

 ةروكذملا تايعمجلا ام ايا كلا ٠ ١
 ىأ ةرشعب 2+ ةنس وينوي 1 ةعقإو لبق تاك

 ابيرقث اموي رشع ينثا
 ( ةيطبض لوا نواعم : كلذ ىلع هنم متنلا بلط)

 دي عاملا

 يدنفا دمحا ةهجإوم راص هخيرات ةسلج يف

 ليدنق كب ديسلا عم هج يدنفا سايلإو همالس

 همالس يدنفا دمحا هررق ام ريخالا اذه ىلع ىلتو

 ةبسنل اب 65 ةنس ربوتكا ؟١ يف ةخروملا هتب وجا يف
 ةسلجلا قه يف هررق امو ليدنق كب ديسلل
 سايلا هررق ام اضيا ليدنق كب ديسلا ىلع يلتو

 هتبوجأ يف هررق امو ةسلجلا نه يف هيج يدنفا
 كب ديسلل ةبسلاب 61 ةنس ربقون 8 يف ةخرؤملا

 ننايلا ناك كاهس لاق ام نكس
 كلذف همالس يدنفا دعا وأ هيحلم يدنفا .

 ىلع اًرصاف همالس يدنفا دمحإو هيحم يدنفا

 راص كلذ ةوالت دعبو اهرضاحم يف هالاق ام

 نيروك ذا. نم هيلع متخحلا

 ةيطبض لوا نواعم
 همالس دهحا ليدنق ليسا

 ( يتأي 5 ليدنق كب دسلا لك م
 ةفيقح نو دهشي نيذلا درهشلا مث نم س

 جورخملا كنكميال ةجرد يف اضيرم تنك كناب

 /1 ةنسوينوي ١١ موي لثم موي يف اصرصخ اهعم
 امو ريغصلا لفطلا بيشن ام هيف لصح يذلا

 مويلا يف كنضرم تبثت يتلا ءاكحلا تاداهش يف

 ةروك ملا تاداهشلا نيإو روكذملا

 يلع نوددرتي اوناك نيذلا كاك نأ َج

 / سيمخلا موي ءادتبا نم يأ يضرم ءادتبا نم

 دعس وهو ينجلاعي ناك يذلإو يرسب يدنفا
 ,ةجرد يف اًضيرم تنك ينا نودهشي حماس يدنفا

 يضرم صخ#و يددنع نضع شاب ماس ةفاعن

 دب دكسالا لآ هيرب دنا رضا طرق دع

 ىطعا يضرم صيت“ دعبو ةثالث وأ نبموي
 ناك يذلا ماس يدنفا دعسل ةمزاللا تايلعتلا

 هرمأوأ ىضتقمب مواذو يتجاعم لجال ةعم رضح

 يضرم 'ئدابم ناب دهشي ضيا اشاب ٍلاَس ةداعمف

 جورخلا نم ينعنمي ناك ةيودالا نم ةتيطاعت امو
 ضرملا كللذل ةبسنلاب هنا كلذ لع ةدايزو

 ةيطبطلا ىم تقر راض ةمادخلا ةيذان يناكما مدعو

 ضرملا راثا نا ىتح يئافش نيل شاعملا يل يلع |و
 نالا ةياغل يمس ةدوجوع

 (هيلع عقوف كلذ هيلع لت )
 رينص كنس دنفا هللادبع راضحا راص مث )

 ) تاوه اب لكسو

 لحمو كرعو كتنيظوو كلسا ام. س

 كدلبو كتماقا



 روكذملا مويلا يف ةيطبضلا ىلا هجوت
 ليدنق كب ديسلا ناك نأ فرعا ال َج

 انا ال ما روكذملا مويلا كيس ةيطبضلا ىلا هجون
 ةيطبضلاس لا ههجوت نم دبال روم أملا نا لوصالا
 رضي 1: اذإو:ةيمورلا ذيفنت :لجال ةعبجلا موي
 عمو ليكولا ةفرعمب نوكي .ذيفنتلاف ةريبك ترو رضل
 روم أملا ىلع ذيفنتلا ليكولا ضرعب نا مزلي كلذ

 يلا طابضلا تعمتجا ةعاس يا يف س
 هتضوا يف ليدنق ديسلا عم ةيطبضلاب مهنع

 ةيرعو عاملا اننا“ اح َج
 طابضلا نم ةبكرم ةيعمج تلصح له س
 ةيعمجلا ريغ ةيطبضل اب ليدنق ل
 اهنع تربخا يتلا

 يداي نام نك لاقل را كلود ع
 عم نوعيلجي نوظنحت- إو سيلوبلا طابض وا
 يتلا لثم ةيعمج امإو ةيطبضلا يف ليدنق ديسلا
 ةدم مخنوك : را اا ا ا
 لصحي م ةرو م ذملا ةيعوحجلا ةدم لثم

 ( همالس دمحا ) ( كلذ ىلع متخلا هنم بلط)
 راضحا راص روكذملا مويلا ةسلج يف )

 ( هسا يلالا دهاشلا

 لحمو كرو كتنيظوو كمسأ ام س
 كدلوو كتكس

 توري ِ ذولوم ةيجم نأ يهسا َج

 ميقمو ةيطمضلاب نواعم يتفيظوو ةنس 29 يرمعو

 كبلاث مسني ةيردكم
 ( نينا دامو اص)

 ربقون / يف ةخرؤملا كتبوجا يف تلق 0ص

 ناهلس نم ةفلؤم ةيعمج تلصح ةنأ 48 ةنمب

 دعسو دواد يلعو محرلا دبع ىقطصمو دواد

 ىلا يخلص مجرلا دعو دئاز دنحاو لجوبا
 بلل لولا يف ةيطبضلاب كلذ نلكو سيلوبلا
 نويسموتلا دفاف مهعم روكذملا ن 1 ليدنق كب
 ام نيذللا خالو مدبلا نع ىيتغلاب

 يرينا 0 ةروض اطال

 لبق ةعبجلا موي تلضح ةيعيجلا نه ج

 اًيرقث ينرفا ١١ ةعاسلا ملوزن ناكو رهظلا
 كريغ ةيطبضلاب ضيا ناك نم س
 ةنال ضيا ةيطبضلاب ناك نم ركذنا) ج
  يدذقسم نم دحأ رضحي ناك امو ةعمج موي

 نا ركذتا انا اهتقوب ةعبجلا مايا يف ةيطبضلا
 انإو رهظلا لبق رضح ناك يبزع كب نيما
 مسرلا ةلأسم ةتربخا

 ةلظفلاب ادوجوم تنا تنك اذاللا ١ س
 يون تنكبلاغلا يف ج

 ٠ تبسلا م ةيعمج تلصح له سس

 0 لهو ةيطبضلاب 247 ةنس وينوي
 ظفاحملا

 ْ مولا هي ضيا ةيعمج تلصح من ج
 ترضح ينال ظفاحلا اهيف رضحي لو روكذملا

 . ليدنق كب ديسلا تلصوإو ةيعمجلا فارصنا

 3 ظفاحلا َر 0( هنن ىلا
 ليدنق كب ديسلا ظفاحملا رمأي 1
 طابضو ماسقالا يرون 1 عيجي امافث وا ر 9

 ا 0 ' لعفلاب اوعيدجي ل لهو: سيلوبلاو نيلخز كسلا
 ظفاحملا رضحي مل لهو ةيطبضل ١ يف ام موي يف

 007 نيروكذملا ا ةروك ملا ةيعمجلا
 ةحارلاو نمالا ظنح ىلا تافتلالا ةدايزب



 ةعاس عير رثكآلاب تنكم ج
 كو ليف كيلا ار معلا

 ةعقاولا ل وصح نوفرعي آوناك دواد يلعو لبجوبا*

 افوصح لبق 47 ةنس وينوي ١١ يف

 نوروكذلا ناكانا فرحا سن
 لبق .ةروكذملا ةعقإولا لوصح نوفرعي اوناك
 ال ما اطوصح

 اوربخا نوروك- ملا ناكن ا فرعن لأ س
 ةطساوب وا ةرشابم هربخا مهدحا وا يزوف دمحا

 ةعقاولا موي هتناخازجا ىلا رضحيال ناب دحا
 كلذ نم اًنيش فرعا ال ج

 ( دهاشلا نم همت راص هتوالت دعبو )

 راقفلا وذ يلع

 (رسخلا ليف راض كلف ١١
 /5 ةنس ثرام ؟١ ءاعبرالا موي ةسلج )

 ليعاسسا ةداعس روضحب ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 قيفش ءاضعالا تارضحو سيئرلا اشاب يرسي

 كب بيجنو كب ولافاك نويلو كب غيلبو كلِ

 دهاشلا راضحا راص بتاكشابلاو كب نايزيرو

 ( ٍتنآ وه اب لبو همسا نايب يثآلا
 لحمو كرو كتفيظوو كمسا ام س
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 يرمعو رصمب دولومو همالس دمحا يمسأ ج

 مقم نالإو ةيابضلاب نواعم يتفيظوو ةنس 5
 ( نيملا هنيلحت راص ) ةيرددكس

 ديسلا عم بسن وأ ةبارق كل له س

 ليد كل
 بسن الو ةبارق ةعم يل نكي 5-9

 ؟١ خرؤملا كلاوقا ريرقل يف تلق س
 ناك ليدنق كب ديسلا نأ 81 ةنس ربوتكا

 موي ةيطبضلاب عما

 دبعو دياز دمحإو لبج وبا دعسو دواد يلع

 ةراتسلاو «ريعاس وحن ١ ارتكتو يدنفأ محرلا

 روضحل اًدادعتسا كلذ ناكلهف مهلع ةيخرم
 لهو ظفاحلا 2 رفا لع «انبو ظفاحلا ا

 ظفناحلا روضح لبق |وعتجا وير كلا نأ

 ةهذعل ما

 روك دللا ةعيشلل تناك نا ملعا ل

 تراظن طنف هرييغ مأ ظفاحلا را ىلع كانب ت 5

 كب ديبلا ةضوا ىف اومنتجا نيك اماما
 ظفاحلا ةداعس امأو 6 ليدنق

 رضحب م

 ةيطبضلاب ماسقالا يروم امو نيظنحت“ملإو سيلوبلا

 ليدنق ديسلإو ظفاحلا دوجو عم
 تعمم اما قه لثم ةيعبج يل ملع ال 9

 نيظنحت إو سيلويلا طابضو ماسقالا يرومأم نا

 ميك كلبا رولا كررع ىف حلل نى

 فيكف ةعقاولا موي ليدنق ديسلا دنع تهجوت

 هنكمي ) رتلاح يف ناك ةنيتح له هتلاح تدجو

 ةفاعم صخش لئم لكتب ناكل هو اهب جورخلا
 ىف ةلطس :تدماش 0 كانه !وناكن يذلا عم

 ا

 هتضوأ يف 1 ةنس وذوي ٠

 اد معم ن

 قنا لككو سانا عب ذكي ناكر نا ل
 هئاضعا نم وضع 3 هلع نها , و ةداعلاك

 /1 ةنس وينوي

 روك ذملا مويلا يف ةيطبضلا ىلا هجوتا ل ج



 مرمأ ءافخأ ثشحلا كلت 026 نوديري مهنا

 نم هنا ال كلذ زاوج مدعب مهضقأ يلا ىتح

 معايعبأت ةفرعمو تاومالا رصح يرورضلا

 0 لوس رجا دحر ملل
 ايلا مليصوت الأ ىف الف ةموكحلا ةيل اتيببساب

 مياشبب اللا ءارجإو اهيف مرصحل
 . مطابضو نيظنحتسملا ركاسع نا تلق ِس

 لجال نودعاسي اوناك ام موك نع ًالضف

 لب 41 ةنس ودوي ١١ موي يف ةحارلا بابتتسا
 نع نويسموقلا دفأف يلاهالا نوجه“ !وناك
 كلخا لوقت نأ تتجول ينل ١ ل اوحالا

 نيظفحتسملا ركاسع ناب ينبجوا يذلا ج
 0 الصاح ناك ام طابضلا نم ًاضعب و
 ةعقاولا ن ١ نوك وه مهم ينارتلا لوصح لب
 1 ا - ين تالق نفح 1

 ةعقاولا تدتشا مطابض ع ذملا رضح

 00 نمر 0 ةيناث

 سانل عمب داهتجال اب نورسوب ب الك نيظنحلا

 1 وأ نوتنتلي ال هيلع اوناك اع
 :يث ري مو ابك كلذ رغب مو ةمملا نولذاب
 تنكو مهضرت ةلاحلا تناك ول ا؟ طاشنو ةمم
 هلصإو سيلوبلاب ' ىشابزوي محرلا 0

 يومعلا ن ادنموفلل هجوتي ناب نيظنححملا ن

 ىلا مم ريم ج١ نسيلوبلا عيد عمجي ناب هربخيو

 رماوا ينطعا ًالئاق ينع ضرعاف ةعقإولا لحم

 ةفصب يفأ 0 فرعي هنوك عم كلذب ةيريرحت

 يرماا دي هلع وح. سارلا ضم ورك
 ةلرما تنك ان ءارجال روكذملا ةجوتين لو الاخ
 لوالا يهو دمحإو دياز دمحا ضيا تدهاشو هب

 يثابزوي يناثلاو سيلوبلاب يساغا ل وتغاص

 هب ةه ىندا مهم ًالصاخ نكي لو نيظنحتمملاب
 ' يف متاكرح نكت لو ناجيثلا نم يلاهالا عنم
 ةعقاولا داما نا نظإو دورب ةلاح الآ ةعقاولا

 "ل11 ياهالا تاننلاب الآ اًريخآ لصح ام

 7 قرش باب نم تايالالا زكاسع روضج فداضتو

 ركاسعلا نم بهلا لوصح رث م له سس

 طابضلا وأ

 كلذ را م َج

 قباسلا كريرقل يف تلق حم

 ١١ موي يف ليدنق ديسلا لزنم ىلا تهجوت
 00 ةنسأ وينو

 ضارفلا يف امان وا هلزنم يف

 نم عم ملكتيو ريرسلا يف اسلاج هتدجو حج

 ةيجنرفا < ةعاسلا وحن كلذ ناكو وتم يف مهيأ

 00001 كي دنت كلب ديسلا نأ تلق -نم

 اهيف ًارقل يك ةيرصملا عئاقولا ةيرج كل ىطعا

 ةليرلا ةئاظعا ببس كدظ بسح ىلع ناكاف

 كيلا ةروكذلا

 يلا ةيرجلا: هئاطعا ببس ىلا هبتنا“ل ج
 - تجرخ ال نكلو ةمم اًرابخا ةنيرجلا يف دجأ ملو

 يم جرخ ناك يذلا هكوس روصنف كنع نم
 ليدنق كب ديسلا ةئيه نم 'يش كل 2 م لا

 اذ ىف ىلر ةناب روك ذا يباجاف ال ةل تلفف

 ْ بايترا ةلاح ليعف كب ديلا

 رهظي ناك ليدنق كب ديسلا نا له سا
 ةكرحلا يدع ناك ِهئاضعا ضعب ناب هيلع

 هئاضعا نم وضع لطع ىل ربلخإ مل 2

 ا لا جا روك نكي له



 نب ودع تعب

 اماقماق |

 كك عبس
 ةيبرغلا ةيريدمب هتلكرفكب نكاس قب

 ليدنق كب
 (نيبلا هفيلحت راص)

 يف ولاه ةليل ىاةدوجوم تك لها

 دعب يسونسلا ميهربأ لا رع ام موي

 /1 ةنس وينوي ١١ ةعقأو

 اليلروكذملا لزنملا يف هعم تدجو من َج

 ةليل يأ ركذتا مو
 خمك انبي دواذ كلب نايلس كدبشتسا لك 08

 يف نادوبق قيفوت دمحا ىلع يسونسلا لزنم يف ةعم
 ليدنق ديسلا نا نمزوكذملا هلاق ا ا

 يرو» أم ضعب قالطالا ىلع وا لبج وبا دعسو
 نينوي ١١ ةعقإو لوصحب ةفرعم مه ناك ةيطبضلا

 كلي ددف سلا يأ مغأو انيس 2و

 ةيطبضلا قروي ضعب وا لبج وبا دعسو

 ةرشابم اومفا
 ةعقاولا موي هتناخازجا ىلا رضحي الأب يحازجالا

 ةملاكم يف دواد نابلس يندهشتسي ل ج

 نادوبق قيفوت دمحا نسر ةني كللت لل

 دمخأ نم كيضي تعا حت ملل
 دواد نابلس ك دهشتسي نأ نودب نادوبق قيفوت
 ةروكذملا ةملاكلا يف

 الو يني ال كلذ لتم ةملاكم لصحب لا

 ل نيب اهب تعمس الو نادوبف .دمحا نيب

 يزوف يدنفا دمحا ةطساوب وأ

 هريغ نيو

 (دواد ىلع )  (هيلع عقوف هيلع هتوالتراص)

 قيفوت دمحا ةهجاوم راص هخيرات ةسلجي ٠

 ةوالتو دواد كب ناهلس عم دواد يلعو نادويق

 كلب نايلس ص 0 نادهاشلا هررق اه
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 يف هريرقتب لاق ام ىلع ٌرصم ةناب باجاف دواد

 هالاق ام ىلع نارصم نادويق قيفوت

 يعاس ناهلس دواد يلع قيفوت دمحا

 د وه ا لكو ا دهاك راضحلا را

 كرمعع راذتمو كتعبصو كسا م ص

 ديسلا عم بست وا ةبارق كل لهو كتماقا لحتو
 ليدق كب

 تالليصحت روم 2 أ وذ يلع سأل

 لوا مسقب 0 ةنس 51 يرو لامن
 هبا ني فين الو ةيارق يل نشر ةيرضكا
 ليدنق كب

 1 نيل | ةفيلحت راص /

 ربثون 4 خرؤملا كريرقل م تلق س

 مهارم ناك ةديطيضلا كس طايغلا نارخع هد

 طابضلا ره نف تاماكحتسالا ءارو ثشحلا نفدت نا

 نابلس م كلذ يل اولاق نيذلا طابضلا ج

 نك ممالك انا محرلا دبع ىفطصمو ذواد

 اولاق يذلا ناكملاو ةيابضل اب سيل ةينافحلا ماما

 جراخ نئاكلا لحلا وه هيف ثشحلا نفدب يل

 نفدلل

 دعب نفدلاب يا كلذب كوربخا له -س
 ىا ةمزاللا رضاحلا يظنتو ءامكحلا فشك

 كلذ لبق

 لبق نراك ثلا نفدب يل ملوق نا

 ا ةعاسلا نم ليللا تقو يف ينعا ناخيغلا بقع

 موق نم ةتمف يذلإو اًبيرقل ةيبرع 4 ةعاسلل



 يي ا تارارا نأ لصاخلاو ا فيسلجو

 وأ يريصاالا عياج يف نراك نإ كل
 سابعلا يبا يف

 ةيطبضلاب ليدنق كب ديسلا تيار له  س
 . 2 421 ةنس وينوي ٠١ تبسلا موي

 روكذالا مويلا يف ةيطبضلاب .هتيار معن ج

 هبتاك ( كلذ ىلع هِقخ عضو بلط )
 قداص نسح

 ( رضحلا لفق راص كلذ ىلعو )

 25 ةنس ثرام ؟١ ءاعبرالا 0

 بينو كب قيفشو كب غيلب تارضح روضحب

 ليعاوما ةسائر تحت كب ولافاك نويلو كل
 دهافلا نوضح راض ةيغرفا 1 عالا اها رسب

 ( يأن لثمو ها ناي ينآلا
 كلما اه نس

 قيفوت نادويق دهحأ فل 2

 الكر كلكم لو كافاوح ا 1
8 

 0 اقباسةيوي دخلا ةتسوبلاب نادويق ج

 ةنس 45 يرعو يلرثلا ةراحي

 ددلا عم بن وأ ةبارق كل له نم
 نا

306 
 ( نيبلا هفيلحت راص )

 ىيثوي | !ةعقإو دعب ام موي ىف تنك له ني

 : بلا مهربا زيشلا لزنم يف م[ ةنس

 ركتفا مو كانه تددجو تنك معن 2

 هلزنم يف ئّرقي يسونسلا خيشلا نال كلذو مويلا

 دجوأ تنكو يمونسلا برح تبس ةليل كك

 : ةروكذملا يلايللا يف

0 

 03 تايم م 3 ا 5 له س

 دواك كب
 يا 2

 5- ا /1 ةنس وينوي ١١ موي يف الصاح

 هيد دراد يلع وأ لبجوبا دعس وا وه ةنأو

 . هتناخازجا ىلارحيآلأب يزوف دمحا مسي يحارجا

 مز يسرب ١1١ موي

 يف دواد نايلس نيبو ينيب لصحي ) ج

 '0الالآ نم سأتلل ولعت هنا هل هلق ام
ولحم امل ناك ةيطبضلا نا نييوابروالا

 َ. 0 

 اطوصح 26 ةروك ذملا ةعقاولاب

 0 1 كرادم مدعو ةعقاولا لوصح كلذ
 الو دخ لاخ ىف اهتم

 1 "يا نطملا لاجرب يدمت
 '0ذ1 ذبلا ةطدفلا رومأمو لدجتويآ دعس
 نم مريغو " نيل كسلا روم نأم دواد يلعو لب كيو

 ةنيدللا ةحار طن تنيرود 5

 20 (دهاشلا نم هت راص هتوالت دعبو)
 قوقوت دمحا

 7 7 هسا نآيب يتالا دهاشلا راضحا راص )
 5 (يلاياط لكم

 كنكسو 0 كمسأ آن
0 

 ليدق 0

 3 1 هع ل ليلدلو



 ينعا ) انآ لك اهرخ الو لاغشالا لضعب ١

 : (ليدنق كب دسلا
 ليتس تناك يلا"تايعيملا يف امى

 ةاصعلا ةهج ىلار كالا ٠

 نابشلا ةيعمج ريغ تايعمج فرعاآلا 2

 ةروك ذملا ةيعمجلا نا ماعلاو صاخلل مولعملا نمو
 ةاصعلا ىلا راكفالا ةلاتسا يف ىعسن تناك

 ا ةعقإو نع اندفأ نس 0001
 اصعلا ىلا راكقالا ةلاقسا يف مهعس ىلع

 انا يتدم يف لصحي مل ةيصوصخ ةعقإو ج
 ىعسن تناك ةروك ذملاةيعبشلا ناسا كا |

 اهنع يملا راكقالا ةلاتسا يف

 ةيردنكسب ميدل هللادبع تراظن له. س ١

 رن ةس ول ١ 0 لبق

 يح | عم يحورخ دنع روكذملا تيب 0

 نم ًابيرفث برغملا لبق ةيطبضلا نم 1 كيب
 ارا ناك رون دل ةنس وذوي أ ةضيعلا هليل

 عراش ةههج نم وا ةيشنملا نم ايت ةكرشلا يف
 ةذخا ةيطبضلا ماما ةعم انتلباقم دنعف كركلا

 قديم هب دوار هيلع يثمو نيب نب دق كلا تسلا

 فضن وحن نالكتي كانه نانثالا فقوو رضخ
 ةناخازجا يف انا تسلج تنك اهتقوبف اًبيرقل ةعاس

 اهرظنا ترصو ةيطبضلل ةلبانلا يدنفا رانخم

 كب ديسلاي دنع رضح كلذ دهب و نال ٠٠١
 دعب مث نييتلا

 تربخا ةعقاولا .موي يلاث نينثالا موي يا ةعقاولا

 درفب وهو ملسإو ايجيسم نراك ياش صخخت نم
 ميد دن اذيع آن" ( ةياده زيخلا ةسا ) ةيرك

 تنك يتل ١ ةليللا يا ةعبجلا ةليل ةبطخ ىتلا ناك

 ةبطخملا ءاقلإو ليدنق كب ديسلا عم اهيف هتبار

 سار ةؤج ىلا هجوت هللا دبعو لبدنق

 لوأ مسق روم ءأم نم تيرحتث يشوننالا ةهجي ناك

 رق دلك هللا رك اضبأ ةعلب

  داقعلا ىموم تيأر له س

 ٠ /1 ةنس وينوي ١١ ةعقإو

 يسفنب هرأ لو ةيردكسالا ىلا رضح
 اوناك اعيمج ةيطبضلا يربخم نا له س

 00 ديسلا هب نوربخي اوناك امب كنوربخي

 نص وصخ ني ربخ هل ناك ليدنق حلا 2

 رومأملا الا ةنوري اب |وربخي ل نيظنوتسملا نم هل

 يننوربخي اوناكف نويداعلا نوربخلا امإو هسفنب
 روماملا بايغ ل اح يف ةيرس ريغ ل اوحا ضعبب
 'يثب يننو ربخي |وناك اف رضح رومأأ ا ناك اذا امإو

 ىلا رفاس ناك ليدنق كب ديسلا له س
 روك كلا ةعقاولا لبق رصم

 هرفس نا ملعا مل ينكلو 1 ناك من ج
 ةيداهجلا 0 ١ ةيلخادل نوم سلط 23 <«انب 3

 رضحو يبرغلا 35 5 اوب رفاس دقو
 ةطحملاب هتلباق الو يناثلا مويلا ّق 0

 مو ةيصوصخ بابسال ناك كلذ ناب ينربخا

 فرش ناك نا ةنم تممتسا اهلذ يدب يلربخي

 امهلزنم يف ياس دورحتو يبارع الا لباقي ملةنإو

 نينوي 5 يف ةعبجلا موي تنك نيا س

 نط قىرتخا روكذلاو

 لبق ةير دنكسي

 /1 ةنس

 اهتصلخو ةيمويلا نع توغتساو ةيبرع؟ ةعاسلا و

 رانخم كدنفا دهم ةناخازجا ىلا تهجوتو



 نيلصتق عم ارتاكأو اسنرف لصانق هجوت اندسف

 تيربخ اا لكلا عمسو يبايغ يف ارضح ا

 دواد نايلس لبق. نم هب

 اردج ةمدلا :ضخلا :فرعت .له “نس

 ىلا هخوتلاب ليدنق كب. ديسلا بلطو ةيطبضلل

 ظ نيظنتسملا ةطروا
 نع الو اننا ةفرعا 8 ع
 ةيردنكسب ناك ظفاحلا ةداعس.نا له .س

 اهنقو دلبلا ظفاحم ناك نمو
 ينطا اشاب رع ةداعس ناك ظفاحلا

 غي ةترظن اه ينكلو ةيردكسب ادوجوم ناكو
 مولا كلذ

 ةظفاحلاب ناك ظفاحملا ةداعس نأ له س

 تاباقثو ةياطبضلا روم أم عم كانه ىلا تهجوت ال

 ؤ لكلا ب
 ناك نا فرعا ال امنا كانه ناك ام ج

 يقرش بابل يجون دعب رضح
 ةداعسل ةيرابخا اسوأ راص له 1ك

 ةماخلا ماقلا مح نحل اع لل
 نيتلا سار يف ليدنق كب ديسلا ةدهاش ابو

 ل بل هل لسا 0 3

 ال ما١كلذ لعف رومأملا 2 ملعا

 ةظفاحلا يف 0 فص تلا كلك نع

 ةروك ذملا ةليللا ين دلبلا ءاحنا يف 1 00 ىف وأ

 ظفاحملا ةداعس فداصت ملأف
 ةليللا كلت يف ناك لحم يا يف هلباقا ل ج

 ناجم دياز: كتيمولعم يف ناك نع ن

 16 نس وه وي 11 لبق ةيرادتكسالا لاقل راف

 عيباسأ ةعضبب وأ مايا ةعضبب

 ىيام لوا يف ةيطبضلل ترضح ينأ ج

 اا . لاوحا تقرعام ب ىذا دق بسب و 1[ ةنس

 رب كعب :نرمو يروضح 535 و 2 دلبلا

 .ةعبم الو ثالث 0 21 يف عنص م ايا ة ةعضبب

 ' اهادحا لواف ةسكاروملا ةرماّؤم نم هصالخب يبارعل
 رهاط ديشروح ةيناثلاو دواد كيال

 1 ةنلانل|و

 رهاط ديشروخ يتهلو ماليا ناكو اشاب ليعامسا

 0١) دوأح نابلس ءارغاي. لماك اغاب ليعاساو
 دل بطخ يذلا نم ملعا " دواد ناهلس ةملو

 كبيلاف رهاط ديثروخ ةمهلو امأ اهترضح اما

 محرتم ماوع دا ةيسا صخش وه ابيف بطخ

 بخ يذلإو ةمسا فرعاال مزالمو اًقباس ةيرجيلا

 اع دهحا وه اهب ل 3 3

 وكذا ذملا 0 1 00 هدد ب ل

 700 نكي ل دللا لها راكقال ةروكذملا الولا
 : عون .-_لميصعتم اهلبق نم اوناك دلبلا لها نذل

 دوجو نع اشن ام وهو ياس دومجتو يبارعل
 دادزا امو نابشلا تايعج 0 تايعمج ضعب

 "ا رلا ]طاسالا روضح دنع الآ راكقالا ناجي

 اص ةروكذملا ليطاسالا روضح تقو نمو

 آلا نع ريكي ليدتت كب ديلا
 يباوادلا ميمرت يف ركسعلا ءاسؤر عم لغتشيو
 0 ىلا رضحب ل ةنأ ىلا هب ئىضفا رمالا نراآ ىتح

 7 مايا ةدم ةروكذملا لاغشالاب كامنال ةياعبضلا
 : ا( 00 ال1 نول دع 0

 8-3 1 لغش نا ينربخي ناكق ةروكذملا لاغشالاب
 70017 ناكو هيلع ةلاحا ةيداهجلا رظانو مم يباوطلا

 :  .لوقب ناكو اعفدم انبكر مويل 0
 00 ' ا طاع حم وظلا يالاريميربص ليعاسا ن



 ,د اسعل اب لوزنلا ىلع نومزاد ماو ياس

 نوبلطي و ك انهنونكميو تاتالسنونلا ماما ةيشنملا
 كانه نم نوحرتي الو ةرازولا ةداعا لصاتتلا

 ضيا يندافإو ةرازولا عوجرب ربخ درو اذا الآ ١

 نع معنم يف هج لذب ةناي ليدق كي دسلا
 هيلع رقتسا ام ةياغو "يشب رش م نك كلج 3

 اىلسرا مين وه نيروكذملا ءاسورلا نم يأراا

 اماب ناطلس ةداعسر ةيسلا يللا لآ 0
 فرظ ىف .ةزازولا ةداغا نودضاف م اًييضتم

 نيلوكسم نونوكي ال كلذ ريصي مل نإو ةعاس | ؟
 دلبلا .ماظن ظنح نع

 ناب ليدنق كب ديسلا كربخا له س
 يف حالشلا لاعتا نيروكذشلا طابشلا »0
 ةرازولا عوجر مدع ةلاح

 لعنيمزاع اوناك مهاب يندافا كب ديسلا ٍج

 تحضوا ام حالسلإو ركسعلاب دلبلا ىلا لوزنلا

 ماظنلا ظنح لجال رذشيح متلهف اذام سا
 ركاسعلا ناك يتلا ةكرحلا ةءواقم لجالو دلبلا يف
 اهنا دحا ّض نيمزاع

 نع ةيطبضلاب تادادعتسا لصحب ل ج

 نكمي امنا ةروك ذملا“ ةكرحلا ل اال ةيسلابا د

 هدوجو ءانثأ> ىلا يشب دعتسا روهألا 00
 ب نكلو يتمولعم نوب هريخ وأ نينأ 1

 ةيطبضلا هي نيرهاس روكذملا مويلا ءاسم يف
 يرع ؟ ةعاسلا ةياغل دلبلا ءانا يفو ةظفاحلاو
 ليدنق كب ديسلا ن ١ نويسوتلا ل طبحا ينام
 ةاظفاحملا ىلا نط نيتلا 1 كم رضحج ا

 نادوجوم هرتلكلأو اسنرف يلصتق ناب ربخأو
 ليدنق كب ديسلا ةبحصب انا تهجوتف ةاظفاحملاب

 دعب تاذد انإو يلبق لصانقلا دنع لخد وهو

 ليدنف كب ديسلا نوربخم لصانهلا ب دجوف ةهرب (| يقر

 ةيموبعلا ةحارلاب لخت بابسا دوجو مهب ةناب
 مكمان اكو نيمأنلا كبديسلا نم نوبلطي !وراصو

 ا مهواجخ هناهجرت ةطسإوب هرتلكتا لصنق

 لخادم هل يذلا وه ظفاحملا ناب ليدنه تلي

 ا القا نامانا ءاطعاب الطوب يذلا وهو

 داب هنأ لضانقلا ترم لي دك كي ةينلا

 دوبل 00 دلبلا٠ .طباض هنوك

 الل نيمأتلا ءاطعا ةنكم ةنا !ولاق نيظنقمسالاو
 كلذ 00 اذا مهناب ليدنق كب ديسلا باجاف

 تنايتلالا ةيرادكت :زوضحو قاضي ناكل

 رضحال كب ديسلا يناسرا كلذ دنعف هعم م دبعتو

 ىنطصمراضحال رخآ صن !ولسرإو .دواد ناولس

 دواد ناهلس دنع انا تلصو اهاف مح محرلا 3

 هروضح موزلو ةعقاولاب ةتربخإو قرش بابب

 نإو لصانقلا عم هل لغش ال ناب ينباجا ةظفاحملا ىلا

 روف اكو 2 نم اهوبلطيلف 01 ش 3-4

 ركاسعلا ءاؤرو وه ةناب ضبا يقربخإو ةيطبضلا
 اثاب 0 ةينهلا ةيعللا ىلا اًقارغلت ولسا

 2 نإو يأس دوبحم ةرازو ةداعا هيف نيبلاط
 ربخا هناي اضيا ىيندافاو يالالاب جرخاس كلذ

 ريس ىلا تافتلالا ةدايزب هفرط نرم .لصانقلا

 تييولبر والا نعي ناب ةغل ةنال ميرو مالا

 مساب هيلع نوذاني اوراصو اشوبرط 5 املا

 قفاوي ال اذهو ةنويرضيو هيلع نوتصبيو يلارع

 تناك كللذا نوح ءيذ لضحت ول داي ةيرزشاف

 ةظفاحلا ىلا تدع ايلف هب ةيمولعم اه ةيطبضلا

 نامل نم ناك اب ليدنق كب: كسلا ترغاو

 رادقم نعكب ديسلا نم لصانقلا

 فرعي ال ةنأب ممجاجأفةي ردمسال اي ةدوغتوزلا ىكل)

 ا دواد



 د موي يف تنك ىتحو امنا ال اًهِجو ةفرعأ 2

 ناك يذلا قيسلا هيخا دب نم تذخا ةعقاولا

 يبزوج ىمل يوابروا شوا صخملا ةعم
 ميولسرت معك نيذلا ءايقشالا نأ له . س

 ال مأ ةليقم تابتاكم بجو ناك ةيطبضلل

 يح نيروك٠ ذملا لاسرا اًيراج ع َح

 ظوفحلا لوقهرقلا رتفدب ديقت ةبجحنرفا تايموي

 رظانلا دي تمت
 نيؤز تسلا و قاهالا نم اضع نان ىف

 اذامو (. بارع شيعي ) نيلئاق نوخرضي اوناك

 ء مو ا لهو م.م 0 ناك
 ه1 هال نه ل صح ناك اغا ريك م مذ

 ع لوقهرفلاب انل ةوتشو لواطت يو

 (يبارعاي كرصني ) نيلئاق نوخرصو و انسولج ل
 جرفي ةيطبضلا ىلا ملاسرإو مطبض ريصي اذكو
 ١ يلاتلا مولا حابض يف مهع

 ( هيتخو هلطخب اهيلع عقوف هتب وجا هيلع تيلت )

 (رهاط ديحم) سيلوب لوا نواعم
 رسما يق راض كلك طخ )
 روضحب /؟ ةنس ثرام ؟ . اثالثلا موي ةسلج )

 م ا اك يرجح ليي ال
 غيلبو كلب نيضو ا اشاب ئدشر مهربأ ءاضعغالا

 ( كب قيفشو كب نيمإو كب ولافاك نويلو كب
 لكَ قداض كب نسح راضحا راض )

 ) تاو اهديك ا 2ك ةيطبض

 ا يدل نجا ير كحال
 كرعو كدلب يف

 مث ةيحان هي دولومو قداص نسح ج

 ايرفل هس 2 يرعو ةيويللا ةيريدف
 كنعاتشاك 7

 رك يفرش تقو 2

5 

0 

 يئرفأ 6-0 نم 2

 ةهدح يأب مرام سس

5 

 نوثو ةيرومأملا قط تنيعت ىتم س
 : اهع تلصفنا

 يف ةروكذملا ةفيظولا يف ينيبعت ناك ٍّج

 يف ناك اهنم يلاصفنإو 5 ةنس ويام رهش لئاوا
 ةروكذملا ةننلا نم ريونكأ رهش لثادا

 /. ةنس ويأم 51 موي يف تنك نبأ س
 از قاوم ةرارو تنغتسا هيف يذلا

 ظ ةيطبضلاب تنك . ج
 ع ةاضعت كتان وعما قانا سا -

 طابضلاو ركسعلا نم روك ذملا مويا ف ىرج

 يلاهالا نم وأ

 ناكو ةيطبضل اب تنكر وكذملا مويلا يف
 بلطب اذإو كانه اًضيا ليدتق“كب ديسلا

 7 ربظلا لبق ابيرقث نيلظفحتسملا ةطروا نم رضح
 )00 لوا ىلإ هجوتلل ليدنق كب ديسلا يعدو
 ' ىلا ةجوت ليدنق كب ديسلا لعنلابق ةروكذملا

 70 الو ترغملا دنع لا ةياظبضلل رضحي لو كانه
 و | ريغتم ناك رضح نوهتساف ار ذدكتم يا اع

هلس ىاَر ةناب ين ربخأف كلذ 2
 02 3 دواد نا

 - 3 ىلا

 ةرازو لا باسل 3 ةياغ 5 مو
 0 - هومح



 || ناقنح لاو يصغملا كاسمالا يف ةرود ذملا ءابشالا ردد س

 (هخو هاضماف هيلع هتوالت را خلا 7
 يزوف دها

 را
 طعن ل له (روكذملا دهاقلا لس اج

 اشاب لاس نم رمإواب ليدنق كب ديسلل ةيودا
 نريد كب ديسلل ةيودا طعا مل ا

 اشاب ماس رماواب

 يزوف دمحأ

 يجازجا
 0 32 يدنفا دبحم راضحا راص )

 ردم وه ان
 لحمو كنسو كتنيظوو كيسا ام ص

 كدلبو كف

 سلوي كاوا نواعم رهاط يدنفا ديم 2

 يرو سأب ابعلا وبا يديس ةهجب ينكسو درا

 ةيدك يذدلبو ةيلا

 ( نيبلا هفيلحت راص)

 ةنسوينوي ١١ ةعقإو نع ةللعن يذلا ام س
 كب ديسلل ةبسنلاب روكذملا مويلا مدقن اعو 1
 كاذ ذآ ةيطبضلا رومأم ناك يذلا ليز

 دلبلا لها راكقا ناجيه ةلاح نا ج
 لئاوا نم ةرهاظ تناك نيظنجتممملا اًمرضتو
 كناك نأ دعب اياضقلا نال رك ةنط مارا
 ةيضق 42٠ ىلا ؟٠ نم تراض مويلا يف 15 وأ 1

 ابللا لوق هرق ىلا هيف تنك يذلا لوق هرقلا يف
 يطل ماسرنو ماعبضن انك نيذلا ءايقشالاو
 كلاثلا مويلا يف وا يناثلا مويل ١ ين مدن انك
 امافغ ليدنق كب ديسلا تملكف مهسفن 0

 دلبلا ةلاج هل يضوإو ربشلا ؟ يف ةيطبضلاب

 مع روسنو قعاس وحن ةمامأ تففو نا دعبو |
 ةيطبضلا ليكول كلذ تضواف ىلا تنبلي

 ع 1 يتاروم أم لحم ىلا تهجوتو

 سفي رت ةخب امولخم يسر ريغ ابو ج هل انررح

 راجفا 3 هيف اوم نابللا لوق هرق رظان

 ملف انل ةرهاظ تناك يتلا نيلظنحتسملاو يلاهالا
 /.[ ةنس وينوي ٠ هم ايسر ان ةدافا ترب

 تاديكاتب لب هنيعب بإوجلا تبس لا موي وه يذلا
 15 ناك دم نأ اكو ا 07 ملف ةدايز

 تنك /1 ةنس وينوي ١١ موي يفو تريغتف يتجتون
 " 1نواركلل لا ريغاذار ةيرعر('/, ةقاسلا ليئاخلا

 بكراملو نابلل ١ لوقدرقب ةيسج ةكرح دوجوت

 ةبقع تهجوت ةعقاولا لح هجوتو ظفاحملا ةداعس

 ديرخا ام لصحو رك نلف لش لل انيك أ

 قباسلا ي ريرقت 2 ةنع

 بسلا ناك اذأ كتيمولعم ف كي م

 يحازجالا يزوف يدنفا دمحال لاق ليدنق كب

 ١١ موي ةتناخازجا متي الأب ربذم ةطسإوب ةللعا وا

 261 ةنس دعوي
 كلذ نم ايف لعاال ج

 ليبس يلخي ناك يذلا نم ملعل له س

 ةيطبضلا ىلا منولسرت مك نيذلا ءايقشالا
 جرفي ناك يذلا لدتا كباس وه َج

 ةيطبضلا ينواعم دحا نم ينغلب ىق> منع
 جرفا ليد ديشاننلا ولم يدنفأ سيلا

 م نيس 7” ىلا :يضيقلا نع قانع رمش

 /1 ةنس ونوي ١١ ةعقإو

 سلا ناك يذلا ضخ ا فرعت له س

 3 هنع جرفأو /5 ةنس وينوي ١١ ةعقإو يف
 هيجم يدنفا سابلا كربخا



 لوصح مدع لع :ليلدلإَو رثكأا و مايا ةرشع

 اا سارا دا دل

 ةباتكي 8 1 ١ جريصنل كمعي م سس

 يذلا مويلا ريغ موي هي ربخم ةطساوب وا
 كل هانيدبا

 21 و دحأ ةطساوب يل ربخي 1 َج

 يذلا مولا يف ال كلذ نع ليدنق ديسلا ديلا

 لعنل اب لعا تنك ول يننال نيغ يف الو هوهتنيع

 ةناخازجالا خثأو ىسشنب رطاخا

 تناك كتناخازجا نا :تيفت فيك س

 روكذملا مويلا يف ةحوتفم
 يدنفا دعس وه كلذ تبثي يذلا َج

 يوابروا رجات دنع مدقسملا لا دبع يدنفا 1 : 8
 دحلاي نال ليف كلب ديسلا نأ له ني

 ١١ ىف وا 88 ةنس ونوي ١١ لبق ةيودا كنم

 ب1 هني

 ذخ أي ناك ام 65 ةنس وينوي ١١ لبق ٍج

 ىبنوي ١١ لبق يلوقب يدصقو ةيودأ يدنع نب
 نكلوو ةنالث وأ نيعوماب روك كلبا مولا د
 امأو هلزنم موزل اناحا ةيودأ دا ناك ايلبف

 يف لب ائيش ذخأي ل 1[ ةنس وذوي اا موي ف

 ةعاسلا ءانالنلا ةليل وه يذلا نمد الكا موي 00

 فرط نم شوواج ينانا اليل اًبيرفل ةييرع؟

 ليدنق ديسلا
 روناكير ةنقح » يلزنم يف فدجو ناك نا دعب
 ادوسلا تافلس نيتقروو

 مهربأو أضيا يفن يدنفا ديحمو كحل

 ةناخازجالا نم ينم ذخإو

 .دخا يذلا روكذملا شيواجلا نا له سأ ىحن ةعقاولا موي لبق ليدنق كب ديسلا تيأر
 0 امر ميكح نم اذرمأ كل رضحا ءايخالا

 ٠ تنك ةناخازجالا ىلا يجوت لبق
 تدجوو ليدنق كب ديسلا لزنم ىلا تهجوت
 . ينرما يذلا وهو مكحلا يلع يدنفا دمحا كانه
 ةروق كا ءايشالا لاراب اهانش

 كلي ديما لزنم قا تدعوا نما س

 ةروك ذم ١ ةليللا يف هيلا كروضح دنع :ليدنق

 3 لا لزاع يف تيأر تنك أم َج

 را ل ىتحو يكحلا يلع يدنفا دهحا ريغ ليدنق
 ةردنملا ةنزخ يف ناك ةنال هسفنب ليدنق كب ديسلا

 يدنفا دما ينربخأ اهسح هيلع لونقم بابلإو
 اي

 اذ دلل ةيقحلالمعتست ل له -س

 11 مولا ي هربخت ') لهو آم ةليل يف ليدنق
 ل 1 يب رجل كتاب

 كلذ نم.*يش لصحب مل َج

 ' 0 فدل شوال ترن لغا نن
 1 دي أ اا ذللك مس

 اطل 103 كلو هما فرعا 2 ج
 2 0 ويسمولا دار ١ اذا ةنا دهاشلا فاضإو ةفرعا

 موزل ت ' الخ أ ىلا ةيرتالا رواوف راضحا ةكب

 0001 ايداكلا نإ. ليدبق كب ديلا لونم
 ]ف كب ديملا 0 م 3

 ناك يذلا يكحلا نم ىلخأا ع

 ناك يذلا ضرملا 0 2

 ةنقحلا تبلُط يف يال م7

 ادوسلا تانلس

 ًضيرم هنوك ريغ مكحلا نم ينغلبي مل

 لايعتسا ةداعلا يو ةروك ذملا ءايشالا هل يضنتقي و



 00 ددددةدةز 1 1

 ارا طاقم 1

 انرابخإو هطبض ريصي مهنم حا رضح نو متدوع
 ني ميتاهج طاص الس 1 عر

 لفه ) ياس دوبمحم هل لاثف م.نع انا يرابخا ظ

 !نعاضف نالأ 0 1 لاقو ( هضعب

 نيذلا نينيبتملا سانلا نعةيرابخا ىل لسر: نأ

 اهبلا نورس وأ ا نم نوفحوتي
 هتيرابخا ابلاط يلارع ماد امو ارب رج نم

 ىهو هيلا ةيرابخالا لسرا ليوادتلا مدع لجالف
 يف ةيراجلا ةداعلاو اهايأ ينيري اهرظني نا دعب

 سانا هجوت وأ روضح دنع هنأ تاتروباسبلا ملق

 ةدحإو ةروصب ناتي رابخا مهنع طعن اضيا نينيبتم

 ةلاحلا نببو ةيطبضلل ةيناثلاو ةظفاحلل اهادحا

 ربخا تنك يفا ا ظفاحملا رابخا مزلي ناكام

 ةداجهلا بسح نوهجوتي وأ نورضحي نمت ةيعملا
 ةيطبضلاب اًهدق ةيراخلا

 تايرابخا ناب فرعن كنا ثيح 0

 امو ةيلخادلل اهآواطعا ايراج ناك تاتروباسلا

 رمإوالا دعب نم 0 .ةيداهجل ايطعت ترف
 ربخت ل اذاهف رصمب كدوجو ءانثا اتذخا يا

 رييغتلا اذهب ةينسلا ةيعللا

 كلذ نا يهل ةينسلا ةيعملا تربخا امج

 اك" ةيلخادلا رظان ند يلع هبنت ثيح قفاوم
 يأس دوبحم ةهجاوب رصم نويسوقب ةتربخا

 تايلعتلا . نع قبس اني تلم 1 2

 ةلأسب ربخت مل رصمب كدوجو ءانثا اتذخا يتلا
 كلذ لذ تانروباسبلا

 تح ام نيلا ةلاحو ةدملا لوطل

 نيب ظفاحلا ةداهب تربخا,نرلك ىلإ

 ,رظان يلع هنو مفالخو ةسكا

 مدع ةبقارم ريصي 0 دعب نم ةيلخادلا

 هال

 تاربيغتلا

 ىلا يلوصو دنع كلذب ةتربخا معن ج

 ةير الب تسال

 م نورتخم : دجوي ةنآ ةاتعملا نم. .-س

 طخ لدي يدي دما كلا تاطغا :لعسلا
 ىلا لو ناين اجت ب سل رح
 ىلا داقعلا ىموه روض 1 ١ لي لا

 ةيردن كيسألا

 1 ل ردع ترها ان ع
 ةيزدكشالا- ىلا _هروضخم

 (يدخب اهلع عقوف هتبوجا هيلع تيلت )
 (ليدنق ديسلا)

 (رضحملا لفق راص كلذ ىلعو )

 لك ةنس :فيرام 17 ييسلا موي ةيسلج

 سيئرلا اشاب يرسب ليعامسأ ةداعس روذجب
 داو اشا يدشر مهرب »ربا ءاضعالا كن

 ىلافاك نودلو كب غيلبو كب ؛ قيفشو كب نيما

 (يزوف يدنفا دمحا راضتسا راص كلب
 ارغب كلاما

 اًبيرقل ةنس ؟١ يرعو يزوف دمحا مسا ج
 كتماقا ل#و كتعنص ام س

 ير مقمو يجأز ر>ا 2

 ٍ ( نيل هفيلحت راص)

 تارضحو

 هنا نينثا ةدابش نم نويسموتلل ملع س

 كب ديسلا كل لاق 85 ةنس ونوي ٠١ موي يف
 ا ا دال ةطع ا

 مويلا اًدصاق !ًدغ كتناخازجا. خفت ال نا ةحيصت

 كلذ
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 معم يل ناكالو تامادخ مل مدقا ل ج
 طالنخا الو ماشثلا

 ماقئاتلا يتدرب تفرشن خيرات يأ يف س

 يال اربملاو

 ماقئاقلا ةبترب تفرشنو يبرغالا/ ةنس يف ةبترلا قه

 يذلاو ددحا بلظ نودب تاونس عبرا و نم

 ةداعط ره ةيرلا قب لإ سس هاب قرتعا
 ك اذ ذا اًظفاخم ناك يذلا قداص اشاب لع

 ةدحإو ةنس نم نم ناك يالاربملا ةبترب يفّرشتو
 انثاب رع ظفاحلا ةداعس بلط ىلع هانب اًبيرفل
 ةيلخادلا نم ينطل

 ةيطبض روعام ةنصب كلنييعن ناك ىته نن

 نم بلط ىلع هانبو ةيردنكسا

 0 لعل ناك يتيييعت َج

 نم بلط ىلع هانب ملعا لو ةليلق ماياب ىالاربملا
 ةيويدخلا ةدارالا ىضتنم ص ينييعت' اما

 يبارع دمحا بإوج كيلع لت دق اهل سن
 دان راس ) 854 هه نخ خدج خروملا

 لدتسيف ( ليدنق كب ديسلا ىلع روكذملا باوجلا

 ركشن ةبحالا نع ةبايل ايو كسفن نحت ةلاصالاب
 يتلا ةبحالا م نمو ركشتلا بابسا اف يبارعل
 ى كلسفت كنا

 باوجلا اذه روضح اركذتم تسل انا ج

 يللا يارع ىلا ركشت دقت اًركذتم تسلو للا
 ةباينلاب باوحلا لوقو يلع لئامج هل فرعا م
 لارا ايوانخ فيشلا لأ يع نك حالا ف
 دالك انارددعلالا 15 دن نيل هلا تتاح

 ال هبتك نم ضرغ ىلع وهف ةنصلا نهب باوج

 هيلا لتيري نم ضرغ ىلع
 0 جاهلا رطان ركشن '-س

 وصخ مكترضح ياسم نسحل ركشتمو ناو

 0 يتلا ةريغلا نم ميش اظع برط قي

 ىلا قيح ةيرددكنسالا ياها تولق ءاديوس

 حراوج يف ةيوحلا نه ثب يذلا ناب دفنعا

 ( مكرضح ةناطقو مزح وه رغنلا كلذ لها

 قفاوم ث لوصخو مه رما نعآلا نوكيال
 كباوج اف يبارعل دج

 مدقت اركذتم تسل يفا تحضوإو قبس .ج
 باوجلكو يلا تاباوجروضحالو هيلا تاركشن
 ةنا ةداعلإو هسفن ىوه ىلع نوكي ناسنا ةبتكي
 ١ ردات نوكي الف ايآرج هل مكي بدحأ ناك اذا
 هتايك

 0١١ ذل ةداقالا "نم. قدتس س
 برح ىلا يلاهالا ةلاقتاب دينمو ايعاس تنك
 كباوج اف ةاصعلا

 هبا برقثاو ا رمالآ اذه لغفا نا اشاح _ج

 ناك الكب يارع ربخن تنك كنا رض نورسموق
 ىأ تيرفاسملا نم تاتروباسبلا ملق روع كرو
 رظان عم كلذ لعنت 7 ريالا
 عمو لا ةيعملإو ةيلخادلا دوجو عم ةيداهجلا
 ةدلبلاب ةلضفاحلا دوجو

 ةرا يف ةيلخادلا ىلا تهجوت املاح ج
 كيلا درإو فارغلت ىلع ءانب امنع تربخا ينلا

 قيساك ةياخادلا رظان نم لع هيينبلا دعبف اهنا
 | ادكتالا لأ رود قارصنا تقو حاضي.الا

 هريخأف ةلخادل ١ ناوي يبارع ل وضح فداصت

 00 ريطنتب يلاعلا رمالا ردص هنا ةلخادلا رظان



 يرش

 اونوكي ن 0 0 /5 ةنس ودون || ف 4 2 د

 ا ورا دول نوفا وخلا يع سد

 نيضرخم

 الو اهبابسا الو اهعوقو ةيف5 فرعا ُ 7

 يلاهالل ضر دحا | مسا 1

 يجازجالا يزوف يدنفا دمحا ربت لأ س

 ااموي «دغلاب » اًدصاق دغلا يف ناكر ب5 أب

 741 ةنس وينوي
 كلذ نم ءيشب هربخأ مل َج

 عيزوتب ةيمولعم كدنع نركب م س

 ١١ موي لبق ةيردكس لصح يذلا تيابنلآ

 1 نش دوب

 ءيثب ةيمولعم ىلدا يدنع نكي ل ج٠
 كلذ نم

 نواعم رهاط يدنفا ديحم كربخا ام نس

 ىننوي ١١ ةثداح-عوقو لبق ةيطبضلاب سيلوبلا

 ناب دحالا 6 ةكرعم لصخيس ةنأ مودب /1 ةنس

 .ومالكل تفتلت لو نييوابروالإو يلاهالا

 للك ف ءيثب ينربخأ ام

 عم رضخ ,دافعلا ىدوم نأ كفل ف

 نانثالا ذخاو دحالا ةعقأو لبق ةيردنكسا مدن

 داقعلا ىنوم نا ضيا كغابي لآو راكفالا ناوغي

 تيبابن رصم نم ةعم رضحأ

 ىسوم نأ ينغلبي لو مروضحب عسا ل :ج
 رضم نم تيان ةفه ردصجلا دادعلا

 «ليدنق ديسلا» هرلخم اهيلععفوف هموم

 ( رضحلا لفقراص كلذ ىلعو
 /5 ةنس ثرام 15 سيبخلا موي ةسلج )

 سيرلا اناب يرسب لمعامل اس 0١

 0 اناا يدق مهرب 1 ده ةضعالا قب

 كب ولافاك نويلو كب غيلب و كب

 لا توصل كيذق كا راما را
 (ةيثالا ةلعسالا

 يأر ذخإو ةراشتسا كنم تلصح له س

 ضعب ءارجا يف يفطل اشاب رع ظفاحملا ةداعس

 يل اهالا راكفا نيكسن ل اا

 ظفاحلا ةداعس : ادهم اباد تنك ب

 ةوارجا بسب ايف ةريتتسا تفكر
 يذلا امو راكفالا نيكستل تلعف اذام نم

 نايثالا اهنا كيلر هيلع ىقننا

 تافتلا 1 يأ [١ دلع رقتسا يذلا 5

 م عقوتي ام 0 مهئاظو ىلا سيلوبلا ةمدخ

 لوصح مدع 0 ةقيرط 0 تارجاشملا
 ماظنل اب لالنخالا ابنع ًانقني تن تارشوش الو رونن

 ةيداع تايب يف ةر كلا تايينتلا م

 0 عيمج يف اهب لمعلا مزليو

 | راكفا اهيلع ثناك يتلا ةلاحلل ةبسنلاب ةتلعف

 0 زرضح ظفاحلا ةداعس كثيح 8

 لاجر ىلعو مهلع مزال وه ١ سيلوبلا ع و

 اضن ةيظشلا

 ىلا ظفاحلا ةداعس روضح ناك له سس

 كلنم ةراعشا ىلع ءانب وا هسفن ءاقلت نم ةيطبضلا

 دلبلا لها راكفا اهيلع تناك يتلا ةلاحاب

 هسفن ءاقلت نم نراك هتداعس روضح ج
 هتداعس ىدل ةمولعم كاك ةلاإو

 بزحل اهتمدق يتلا تامادخلا يف ام س

 تارضحو

 ١ قيفشو كب

 دمحا نم كلوبظعلا ركشل | تبجوتس با نّيح ةاصعلا

 بحجر ١ ا ةدراولا ةدافال اب يلارع

 [55 ةئس



 جورذلا مدعب كورمإو
 اشأ ماس 2 ضيق ع حج

 يف لوو نميالا. قشلاب للش ين: ناك ضرمل
 تنك امجرخا ناب مكحلا ينرما ول ثيحب هجولا

 ةكرح دوجو مدعل ريسملا يناكما مدع نم جرخا

 ةرثكو يدار فلخب دودلا بيكرتو نميالا قشلاب
 تالبسملا يطاعنو هلوزن بقع مدلا ناليس

 ايموي ةيدنلا
 جورخلا مدعب أم مكح كرمي م ذقيح

 مالكلا عامس مدعب هيلا زوراشا ءاكحلا

 مدعو رك يددع سانا دوجو مدعو رينكلا

 1 جور

 مدعل كورمأ نيذلا ءاكملا م نم . نس

9 

 0 / ةنلض فردي طع هانب ج 4

 ةداعس 0-30 ناك موي يا 3

 حماس يدنفا دعسل تايلعتلا ىظعإو اشاب ملاس

 جورخلا مكعب كرمي نآب

 /1 ةنس وينوي ١١ موي دعب كلذ ناك 3

 فيرشن موي يلاث يف ينعا مايا ةعبرا وا ةثالثب

 0 رخل وبدلا

 ناك اف صيت موي ناك ام مول 0 يه
 كهجوتو .لزتملا نم عولطلا مدعب 2 كرماي

 ١١ 0 موضوع اهب 00 ىلا لاغمالل

 21 ةنس ويل

 ع ضرملا بابساب تبسلا 5 نم يلزنمب
 اذتبا نم وه تال مسا يطاعن نا يم حاضيالا

 نا عيمجل مولعملأو 6١ ةنسوينوي ١ .تبسلا موي

 0 ةكب ال ةيدشلا تالهسأل .ايطاعتم نكي نر
 2 ىه يضرم نأ كلذ ىلع ةدايز و ككسلاب رورملا

  لاغشالا ةيداتو ريسملا نم ينعنمي ناك يذلا

 200 طباض تنإو قا دحا كل لسرا له س

 000 ةرضحلا لزع بلطب رضاحم ريرحت ةيردكسا

 ةطسإوب و كتتطسإوب سأنلا نم أهبينختو ةيوي دخلا
 ' لا اهيدقبل اهاب نإ ور دروضح تقو ىف كريغ

 0 200 6-3 تأ ا 1 ف

 قال رداع
 يااا كطالب ج

 دف رضا من ٠ ارجا كغلبي 2

 دلبلا يف كلذ

 0 داع ميغ ارجا يغلي لج
 ل

 ةنئاط نمش يرصملا نسح فرعن كنا تلق

 0 مالا لبف نيطابخلا

 ناك روكذملا ناب كغلبي ملوا ةيوبدخلا ةرضحلا

 ةيويدخلا ةرضحلا دض رضاحم منخت يف احا
 ةيوي دخلا ةرضحلا دض رضاهم مديت هتزممأ ام َج

 ا 5 لمفأ نأ اعاحو ةع كلذ"يدلب الو
 تايالالا طابض ضعب نا ينغلب انا كلذ لثم

 ال4 رعاصا نم رضاحم' مذخت يف نيذخ أ ون كَ

 ةرازولا 24 يعاس دويحتم ةداعا لجال

 ىبنوي ١١ لبق كلذ ىرج .له . س
 /7 ةنس

 يا م 2

 0 4 وهل نيذلا
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 يف قيرفلا ىلا وا راظنلا سلجم ىلا وا ةظفاحلل
 دواد نايلس ىتحح

 ل كلذ لم ةبتاكم ينم لصحي م 3

 ادعايف ةروكذملا تاهجلا ىلا دواد ناملس تح
 موي ةينسلا ةيعملا ىلا ةتلسرا يذلا فارغلتلا
 رظتنا تنكو رصمب ناك ام ددع ظفاحلا ىل اهتلسرا يتلا ةركذتلاو يناس دومحم ةرازو طوقس

 ةداعس رضحو ردصن مل كلو سل

 مويلا كلذ حابص ظفاحلا

 احم النمص 3

 روكذملا فارغلتلا لاصل نكن
 ةبسنلاب ظفاحملا ةداعس ىلا ةروكذاا قيكذتلاو

 رومت ناكو يلارع طوقس نم لصح يذلا ناويغلل
 لجال تلعف اذاف ارهتسم لزي ل يمان ناولس
 0 عيلع ناك اع هعاجرا

 ضرع عقوت ام نا ت#وأو يل

 ةداغل ةركذتلا تيلسرإو ةيتسلا 000
 نايلس عم هيرجا يش يل رسيتب ناك امو ظفاحلا

 0 طباض انإو ركاسع' يالا رادكج 11د

 نيظنحخ لاو نيالا ركابع تاكا

 لخب ٠١ بابسا عنم لجال كرمإو كندايق تحت

 دلبلا مالظنب

 يرماوأ تحت اوناك معن َح

 ةروكدلملا كاسل امايويبضعسا ل

 اوناك نم هريغ وا دواد نايلس ىلع ضيقلا يف
 سانلا راكقا جهت ين نيذخأ

 رسيتي ناك لم هنأ كا قبس  ج

 ةدعاسمب رما نودب دواد نايلس ىلع ضيفلا يل
 عضو ينكمي ناك ام ةنال سيلوبلاو نيظنتمم لا

 0 ل ل ل ا ا ا يد و 20 1[ 03 0 ةمدا

 5 نإ | ران تك

 سواويلاو نيظفحت# |١ ةوق نم ا ١ ثايالالا

 ةيداهجلا نم دواد نايلس ريغ فرعا تنك امو
 نيجتاه اوناك نيذلا

 ةوق عضن يرا كنكماال هنا لوقن .س
 لوا ن ودي عرج ذب كبع قف مامأ ع

 اما تقو يف كلذل ربإوا تبلط لف
 ةينسلا ةيعملا ىلا ةتلسرا يذلا فارغلتلاب ج

 رودض ِتبلظ عكذ فلاسلا .فازغلتلا ينعا

 يش ردصي ملو بوصتسي امب رماوأ
 ةعقاو لجال ناك ةنع ىحلا فارغلتلا

 ناك ام عنمل اًقلظ مانا بلط ا ةيصوصخ

 هترجا ةذلا آف قارع ظوقس دع رلضاط

 اسم اهلا ىلا دلما لا تليق

 نيظنحت#ملاو سيلوبلا

 سلرلا كاسم ىابعباب انذا بلطا َج

 ةداعس ىدل نا ركتفا: تنك ينال نيظنمتسملاو
 هل رضح ةنال صوصخملا اذهب تايلعت ظفاحلا

 يذلا فارغلتلا نا ينربخإو مويلا كلذ حابص

 لق طييلا قل نا لدي لما دج
 ةلعفال *يش ءارجاب ينرمأي لو هروضح

 تارهوجم بلس لوصح كغلب له س
 موي ةيطبضلا يف سانا ضعب تاعاسو غاصمو

 0 0 ا

 كلذ نم ين يعط 10ج
 كيمو ك ازتعا يذلا ضرما ناك ام نب

 لحم ىلا كهجوتو لزتملا نرم جورخملا نع
 ةقيتح نع يصقتست نأ كعنم يذلإو ةعقاولا

 كنوجلاعي !وناك نيذلا ءابطالا مث نمو رهالا



 ةروك للا ةيعيجلا دض تنك ينوكل ةيطبضلا ةلاكو

 ا مهربأ دالوا 4 ىلا يرصملا نسح

 ناب ةتربخإو يركش يدنفا ديمم ةقفرب ةيشنملاب
 ةيعمج داتعنا لجال ةظفاحلا ىلا رضح

 نم اًئبش ركذنا ل ( مس) لصحيمل ج
 ةظفاحلاب ةيعمج دقع ايضتقم ناك اذا.ةنال كلذ

 ظفاحلا ةداعس رمإو اب كلاذ نوكيف

 لوصج لبق ةسورملا ىلا تهجوت له .س

 دوبحم ةرازو طوقس لبق ناك يجوت َج

 ءانب يبجوت ناكو خيراتلا ةقيفح ركذتا لو يماس

 ةيلخادلا نم فارغلت ىلع

 نيروم أملا نم ةسورحملا يف نم تلباق .س
 كبلظ بيس: ناك امو رابكلا

 ناكر قدا اشاب لعو يف امأب قطضم لك

 نم نوررضتم ةيجيوطلا طابض نا يل لاق
 9 0 ةراجحا لثم مهابلط- لاسرا' ك دي

 نا هل تلقف لحاوشلا يبوط تاريمن لجال
 ملال قيدرقلا نم وكت ام دنع ةئالطلا

 لهشت ترص ةقيتح ترضخ ا. له ع

 ةيجي وللا تابلط

 ثرضح يروضح دعب ناك ناركذتا ل: ج
 اوناك تريذلا رافنالا اننا ال مأ مونم تابلط

| 

 -  تقو ملسرا تنك ةراجلاو ةراجحا نم مهوبلطإ |

 : 1 قيرفلا نم مهلط

 رصم يف تأ م 2 يس

 ترضحو تاعاس ضعب ًالاابب مآ ) ج
 ةيورجلا ىلا هيف تهجون يذلا مويلا كر

 تابتاكي تناك ةيجوطلا تابلط له. .س

 ةيطبضلاب مثديف ريصي ناك لهو ةيعنر

 بوني ناك نم وا قيرفلا تابتاكم َج

 ' را ةقرفلا ماي ةيئكر تناكزاطباضلا نم ةنع
 ةيطبضلا تال

 )0 اولا كرش فرامم له ى
 ةيطبضلاب ةليقم

 ان فيليووع دعا تيربحا له - نب

 كهجوت ببس ظفاحلا ةداعس ةيردنكسالا

 رصم ىلأ

 يجوت ببس يروضح دنع ةتربخأ ج

 يجون تقو ةتربخا ينا ركذتا ل نكلو

 ٠١ اوالابا ظفاطأ تربحا له:
 تلصح يتلا ةملاككاوا ةيلخادلا رظان نم اممذخا

 هنينو كني

 ناك دواد ناهلس .رأا تلقا ثيح س

 يرجتو هنأ هيلع ضبقلا رت مل اذاهلذ اًروهنم

 ٍكللَذ كلف رسب ناك ام باس يال سس

 مزال ناك اذإو ركاسع طباض هنا اب جا

 رادكحلا وه ةنا امي قيرفلا ةفرعمب ن وكيف ةطبض

2 0 



 ص053 ا

 دق بع

 0 حرص حر و

 كلذب رعشا ملو اهتليل

 رضح الل همالس دحا ترما له ِس

 رجلا يف اهيقلي ناب ثنا دوجوب كربخإو كدنع

 نا لقاع روض الو كلذ فا 38

 رجل اة ىتلت ىلا ثشجلا نال كلذ لثع مآ

 ءطاشلا ىلا جاومالا اهفذقن ٠
 سجرج ىهمي صفا ةفرعم تلا لهدم

 راصو ( اسنرف وتالسنق نامحرت كعامل ليج

 ١ 0 مر ةتءارا

 نم ةيطبضلل رضحي ناك ةنال مسالا اذهب ىهمسي هنا

 اسنرف ةلود وتالسق نامجرت راجت ؤيسوم- فرط

 له كلزنم ىلا هيحمم سايلا رضحامللا س

 لبج وبا دعسو ياس نايلس ك انه ناك

 الك 3
 تراك يذلا مولا ىو دجوي نيا 0

 فمات

 الو ةيردنكسا برض موي ينع لصننا

 0 هم لوس ةيح ةطساوب سس

 ث ض

 برض لوصح لبق ةتمدقتسا ثنك ج

 ةطسإو نودب ةعبرا وا روبش ةثالثب ةيردنكسا

 نسلا ُْ اًبعاط الجر ناك ةناف دحا ةناض الو

 باوب ةفصل ىدنع 0

 ليج نجر ناك نأ تفرع انآ ١"

 مإلتق راص :نيذلا سانلا نيب ضيا لتق يذلا

 ُخ ناكوا اهلخاد ين وا ةيطبضلا ماما
 اهريغ تالحم

 ىا لش رود كلا نال نا وا امخاد وأ ةيطبضلا | |

 اهريغ تالحم يف وا ةيطبضلاب ناك<طوس لتقي م

 يف زنمب اضيرم رذئموي تنك ينال

 21 ةنس ونوي ١١ كعب كغلبت م 0

 روك ملا لح لف ةلوبعلا نك كلاضتنا لبق

 كلذ يغلبي ) ج
 نسح ىبسإ صا ةفرعم كل له ع

 قدتفأ ديمو .توطالا ةنئاط زييش يرصملا

 فصأو يدنفا ديحمو ةيابضلا محرتم يركش

 شاقلا نسحو

 ديحمو يرصملا نسح موه فرعأ َج

 نيرخالا نينثالا فرعا ال ينكلو يركش
 اناك اهفرعن نيذللا نينثالا نأ له 0

 نابشلا ةيعمج نم

 ال ما 2

 ءاسور امل 6 ةروك كما ةيعبجلا س

 مؤم دحاب ةفرعم كل لهف ناوعأو
 اذهب ب ةيعمج ادوجوم ناك هنا فرعا َج

 فرعا ال نكلو ةيطبضلا ليكو تنك ا. مسالا
 لزنب ة هعوهح تدذدقع دقو اًناوعا الو 0 اه

 روم انو فاح اهي صحو اخلي تعزي هداه

 ةيطبضلا

 ةروك كلا ةيعيبجلا نح ايما تنك له ع

 ان باع ل و نع الضف َج

 ا مصخ ةنصب يننيذ# اوناك مهاف

 موي تاذ يف يل لاق ناك ينايرغلا ردانلا دبع

 نه تلق يناب هيلا اًدنسم راظنلل ينوكشي ناب
 منا ىتح ( دالوا يا ) لايع ةيعمج ةيعبجلا

 نم يفر ريصيس ةناب ةسورحللا ةبرج يف اوبتك
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 لحن كهجونو كجورخ نم دب الو قه لغ
 | ةلصاحلا ةروثلا نيكسن لجال ةعقاول

 نم هفارصنا دعب نم ينرظني ل ظفاحملا ةداعم

 ناك نا فرعي ال كلذبو تبسلا موي ةيطبضا
 اًييَح وا اديدع ضر

 مالكو تبسلا موي كرظن ظفاحلا س

 موي ٍلاث ينعي دحالا موي كيلا هجوت هنأ سايل

 ةليوط ةفاسملا نكت مل دحالا ىلا تبسلا نم

 اهيف تنك يتلا ةلاحلا ركذتي ل ظفاحلا نا ىتت
 سايلا كيلا ظفاحلا لسرا ثيحو تبسلا مو

 نا تبثي ام اذهف لاق ام كل لاقو روكذا

 جورخلا نم كعنمت ةشب نكي مل كضر
 ةداعس رظن نبي 30 : او #2

 ىحن ت ناك يزل وه | روضحو يل ظفاحل

 ةلاح نم ضرملا 1 نحل ةعاس ؟ 4

 رينك وا ليلق نمز ىلع فقوتي ال ةلاح ىل

 كلذ نم دنا .ةجرد ىلإ لفشي :هلا لمت

 ىه اذهو رينكب ملا نه نم لقأ مز
 كانه ىلا روضحلا ىلع يتعاطتسا مدع ْى ببسل

 مل ضرملا ناف يسن 9 نم ةعقاولا لحم ِيى

 هيلخب اهيلع عقوف هتبوجأ هيلع تل

 ( ليدنق ديلا )
 رضحملا لفق راص كلذ ىلعو

 | 8/5 ةنس ثرام 1؟ ءاثالثلا موي ةسلج )

 (ربظلا دعب ؟ ةعاسل

 نيرلا يرد امان اا

 ىلافاكر 07 كب نيما دمحإو ك

 . ليدنف كب ديلار 0 راس كب ققشو كب

 ] (تاوهاب لئسو

 لسري 1 ةنس وينوي ١١ موي يف س
 رضح امدنعل هو اًدحا همالس يدنفا دمجاكيلا

 اهتبقاع ىشخت ةجرديف ةلاحا نأب كربخي ل هسفنب كل

 يل لفي ل رضح الو ادحا يلا لسن ل ج
 اعتاك ينحل يرد ىف هلاهلا ناب

 موي لزنملا هي كدنع رضحب م س

 دياز دمحإو ىتح دمحا م8 ةنس وينوي ١١
 ظ يدنع أرضحي مل ا َج

 "001 نيرضاح نارك دا ناك ام
 همالس دمحا روضح دنع دياز دقخإو :ىقج

 000 ا دع 1 ىلوفع انك اه

 ىلا ك لوملاب كدنع رضحب ملأ نس
 يدجلا كب يفادصمو تريخيددقا دودحمروكذملا
 ذوأد كلب يلع مهم ءانبورلا طابضلا نم ةلمجو

 روكذملا مويلا يف يدنع |ورضحي ) ج

 كلزنمب اونوكي مل نيروكذملا نأ له

 منش دوأد كلي يلع لهو هي ىلع نيابلا ر صح

 الع نم جورتلاب همزلاو ةيمطع سايل
 روك للا نا .ذا.كلذل لضاال .-ج

 #00 نم ةمتش لصح الو يلزنمب اوناك ام

 هيجل" سايلل

 /5 ةنسوينوي ١١ موي ءاسم يف له نس
 دجوي هنأ كربخإو همالس دمحا كدنع رضح ام

 مزلي اع كلأسو ةيطبضلا راوج ىف ثفج ةدع

 اهيف يرجي نأ

 تنك يضرم ةلشل شل ةناف كلذ ركذتا َج

 مكحلا يدنفا يلع نا ىنح ىف ل ا د

 يف ةنقح يل لوعتسا ةناب يناثلا مويلا يف ينربخا

 84 تبا
 ا دية



 ا 0 ديب بلا

 هوو ل او ا عا تلا

 7 "دبا تك ماي“ الا 0 0 ا 1

 ةبرشلا ذل "| ١
0 3 00 0 

 سنن يف ا ةبرش ا كلا 0

 ةناخازجالا

 تاخد ةيطيضلا نم ير د 5 و

 ةسج ركذتا ل اود تبرشو رائخم ةناخازجا ىلا .

 ةيرش يذلا |ىذلا نات ناك ان
 لابسا .ةنم كلا لصخ له ةناغارجالاب

 لابسالا هرعت أت ناك 2

 ترم روكا ءاودلا تدخل لا

 مكح هيلع كللد وا سفنلاب كتفرعمب ةناخازجالا

 ورشابم يدهلا قطصم فصوب 0 َج

 موي ناك نا فرعا ال .موي هي يجازجالل
 ةعمج ا موي ىأ ريا

 يح ةليسملا ودا ريا ل
 6 كيش ةجرد ْق نيم 8 يف وأ كدحالا م

 ديدش لاهسا يل ًالصاح ناك ج

 ناك دحالا موي يف كجورخ مدع له .س
 ضرلل ةدنش نم وأ لابسالا ةدش ريتال ةبسلا

 ريثاتو ةيرشلا رنات بيس: كراك ج
 نمالأ تماحلا نال يدع ناك يذلا

 هبو ةكرخملا 0 ناك لذسالل ىلعالا تع
 ةديدش مالا

 ةيطبضلل تعتججر قه 2س

1 0 00 

 ىرخلا دك 2 ابنم كلاصننال 3

 ناك ةيطبضلا لا .يوحر مدع ببشس: ا

 يدوي ةياغ ىف الا اهتم تلصفنا ام- ينالالا
2 

( 

 بترتو ضرألا ىلع ءانب يييقفر بابسإو 11 ةنس

 ْ يئافش نيحل شاعم يل
 تاق ها جلاب ١ فترمأا ايد لا ورش

 لغتلا .يرم لصح ام ضودخ ىف تاصتو

 3 را اهغادو. ةيطبضلا ماما ناك ءاوس .تملإز
 ءانثا 65 ةنس وينوي ١١ موي يف ىرخا تالحم
 كتنيظو يف 7 كلئاقب

 كلك انآ كلذ: نرم هيي رمآ م ..ج
 ناب <12 دورتي ناك" 1 ةيطبضلا لكوا لوقا
 + , ميسي ام ءارجال طفاطا رب

 ىنويا١ يف همحم نايل كروي م س

 ناحيه دوجوب كربخي مو كلزنم يف 0

 برضو بهو لتق لثم دلبلا يف مسج

 ىحن لزنملاب يلا روكذاا رضح 816

 دوجوب يفروخإو ةيبرع 5 / وا 5 وا 4 ةعاسلا
 ةداعس نإو نابللا لوق هرق ةهجي ةريك عرجاشم

 ينربخإو كانه ىلا اهجوت ةيطبضلا ليكوو ظفاحملا
 شيواجعم هجوتم ةنإو هتلئاع ىلع فئاخ ةنا انضبأ

 رضحيس ةناو كركلا قيرط نم ةغقاولا ةيج ىلا

 ةعقاولا
 هجوتم هنا ينربخا نكلو تيهتسا معن ج

 رضحي لو يف ربخي هروضح دنع ةنإو كانه
 لبق نم هي ىنابلا كل لفي لأ

 ىتخ ديدشب سيل كلضرم نرا ظفاخلا ةداعش

 ةكيس ٍلاوحا ٌّق ايفر جور ا نم. كعنمي





 ا

514 

 ؟ا/ا

1 

55 

 اهتايونمم نايبو قاروا ددع
 ينطل اكبر

 راقفلاوذ يدنفا يلع

 دوحم كب ديع '
 رينص يدنفا هللا دبع

 لصإو يدنفا ناهنع
 ىتسوم ىلع

 ينطل اذثاب رع
 ف

 لايربغ نسيسنرف

 لاعلا دبع كب جرف
 َق

 ليدنق ديسلا
 ليدنق ديسلا
 ليدنق ديسلا

 ليدنق ديسلا

 زل :

 قرذحتلا ةنجل رظن يف ليدنق ديسلا ةيضق

2 

 ء؟أ

215 

 ١ هأ

2-4 

 هاا

 راد نايلس عن ينل اب رخ هج
 اشاب ماس 0 ليديق قمل ةهجاأوم

 يدرب سوي م سفير تو..سوملا ةهج|وم

0 

 بابلا 3 كبح

 يلديركلا يدنفا ىنطصم

 رهاط يدنفا دبمم

 يدهجنلا كب قطصم

 نم نيبودنملا ءابطالا عاتجاب رضح

 نوسل روم روتك٠ دلا

 رهاط ديحم
 رانخم ديحم

 نيمأ ديحم

 يرش ديم

 ديسلا ىسوم

٠ 

 لل

 كرام الوكت
 ليدنق كب ديسلا ةيضق يف ةيليمكت ةجيتن
 نب وتاكوفالا ةجيت

 ىف

 نامضلا هللا كبع هبهو

 روصنم كب قيفش نم ةمدقم ةقرو

 ِي

000 
 هقاشم فسوبي اجاونلا
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 قينحلا نويسهوق سيئر نم ريرت

 2 كلا ةكلا سير لا ةيردكتس

 اطيل ىلا عاب“ يغار

 لارنحلا نان وبلا لصنق ريرقن

 زيك الا لصنق ريرفل

 ءابطا ريرقت

 رصمب قيقحتلا نويسءوق سيئر نم ريرحت
 ةيلخادلا رظان ىلا بويأ اشاب ليعسا

8 

1 

5 

51 

 تل

2/1 

2 

1 

 ه؟

 و

 عيغو نمي وتاكوفالا نم ةفلخم لئاسر

  ساجملا سيئر ىلا نهب رتسملا نم ةلاسر .
 يركسعلا

 ان

 حماس يدنفا 3

 اغاب لاس روتكدلا
 ماس يدنفأ دعس

1 
 ' يف ةنجل ليكشتب رذاصلا رمالا ةروص

 ”نمعا]و لدفلا د15 يقتل هز ر دكا

 اهريغو

 ةدافا ةروص

 نويسموتلأ نم مدقملا ريرقتلا ةرود

 2 جير اجلا لع تنكلا 1 يملا

 جترفالا ىنذيتسم
 ُّط

 نمي رتسملا نه تابلط

 دواد يدنفأ يلع

 راقفلاوذ يدنفا يلع

 ينطل اشاب رع ةداعس

 ير رع

 راقنلا وذ ىلع
0 
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 يزوف يدتقأ دما
 قيفوت نادوبق دمحا
 مول يدنفأ دجحا

 هبملم يدنفا سايلا

 نيزفف يللا

 سفيرت ويليما
 يتح يدنفا دمحا

 ىلع دمحا

 قايدك ردكم

 ىنامور يدديرفلا .
 اشاب هربا خيشلا
 هلم يديفا سايلا

 همالس دهحا

 ةنمجللا ليكشتب ةدافا

 ةيركسعلا ةمكمللا ليكشتب يويدخ رما

 ' ةيردنكسالا يف

 هيبه يدنفا سايلا

 همالس دهحأ

 هيىلع يدنفا سايلا

 2و
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 ظظ1
 ه.ال

 قايد ردكا

 نادوبق قيفوت دمحا
 قايدش ردنكسا

 تايفدتسملا يف نيحورجلا ثاقاطننسا

 اوليج درفلا

 بف

 ىنيرنود ربي

 دمشب
 شف وكتب ربيب

 يف ]ولتق نيذلا صاختالا ءاهسا ناي
 زيلكنالا اياعر نم وينويا١ ةثداح

 ال

 تفيلأنلا ةرادا نم هيبنت

 يدب ديحم ةيلخادلا ليكو نمر يرحت
 ةيردكسا قيقحت نويسموق سيئر ىلا
 ١ هرغشلا تافارغلت

 ديسلاو يبارع دمحا نبي ةلدابتد ريراحت

 يبطلا ريرفتلا ةمجرت

 ليدنق كب .ديسلا ةيتفق ةههت ةجرت
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 ىيعول

 . ثداوخلا يف ةيباوحتسالا ريراقتلا عمج ةياغ اهيلع انينب يتا١ موزللا ةدش عباسلا ءزجلا ديهت يفاّنبا ٠>
 اهاقشال اهتامدقمو اهبابسإو 1165 ماع ثدإوحل ماع خيرات ةبانمب ربتعت اهنا فيك انحتوإو ةيبارعلا
 انتل ام ركذ ىلع انيتا مث دبعلا ك كلذ يف انب تّرم يتلا لاعالا قئانح نم ربظ امو يد اه ىلع

 ةيوطنم اهنا نايب ةنسلالا ىلع اهيف ىرج رتءاشا رثإ ريراقتلا كلت ىلع عالطالا يف موفلا ةبغر نم

 2 كلذ لك ناكف نانكلا بجوتست ل اوحا قئاقدو رارسالا ن نئازخ تعدوأ روما ىلع

 اننيلأت ءازجا نع ةلصفن٠ اهسأرب ةمئاق ءازجا 52008 ل اصختسالا ىلا ةميزعلا فرص ىلع اًرعاب
 . ددعلا يفهل ةما 5 رو محلا

 عمج ىلا ةيعادلا ةيثالا ويضنن 2 ريرافتلا نه نه ل والا مسقلا ىلع 2 دباسلا ةزجلا نموت

 يي نمالا كحاب فورعملا :ز را اذه تايولحم 0 نمو ال مورللا ةدشو رضاخلأ مزه

 ىلع هعيزوتو ٍدعبط زان ىلا ةعراسملا ىلع انلمح ام وهو عباسلا جلا تالمتشم نع ةدئافلا يف ةيها

 ةنكملا ةءرسلاب نيكرتشملا

 ءازجا ال فيلأتلا ءازجا دحا سداسلا حلا عبط نم غارفلا, دعب يا ) ليلق اع ةعفشنسو
 رخاب ةفدرن مث ةيباوجتمسالا .ريراقتلا ةيقب نم رفأو مسق ىلع ءاونحالل دعملا عساتلا جناب ( رضاحملا

 ةمدخلا بجإوب مايفلا مام ىلع انينا دق نوكتو اهرئاس عمج انيدل متي نأ ىلا

 نقيقدنلا يف ءانعلا لذب نب عورخللا ذه لثم مزلتسي امب م انلإ معلا ني

 :اننورذعي كلذل كش ال مف فيلأنلا هازجا تايونحم يف ريقتنلاو 8 أعم مانهالإو قييطنلاو

 افك هلبق امو جلا اذه رخأت نع نوبرضي و
 ( ريراقتلا ةيفرخ )

 ربرافتلا قه لصال ةاءارم هنا عباسلا حلا ديبت ليذ يف هانلق ام ديعتو
 اهانيقلت اك اهانعبطف هيلع يف ام ىلع اهانقبا ةيلصالا اهئاشنا ةأشنو

 نأ ريغ ُنَم يا ةدحازلا الكب اهايلر 5 اهانركو

 هاقبا كلذواظنل اهم لدبن وا اًقرح اهيف ريغن

 اهينابم نم اًقبطنم نوكي ام ىلع اه
 ةيلدالا ةيمسرلا ةؤسنلا لع

 بنام ف ةظونحملا

 ةموكحلا
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 نمانلا ءرحما

 نبيبارعلا ةكامحم

 م( يم

 ي(14ك ةنسا 1900و
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